
"2 ०७७७४०७७४७०७४७७४७७७७७७४*| 

४ बोर सेवा मन्दिर 
डर ह ् ् दिल्ली के 
६ रा 
है 5 54 

रे न् 
भर 

2 
; क्रम संख्या आय हि रे 

५ रई 
० काल गीत ट 7 #& 

2 
प खण्ड रे 
् श्र 
260002%0000000%0700500060%:%090०):000.: 



सटिप्पनं, मूलमात्रम् । 

तावदजन्ति शाख्राणि जम्बुका विपिने यथा । 

न गजति सटाक्षेपाद्यावद्वेदान्तकेसरी ॥ 

इ्द् 

पणशीकरोपाहविद्वद्दरलष्मणशर्सतनुजन॒षा 
वासुदेवशमेणा संस्कृतम । 

मुम्बय्यां 

पाण्डुरड़् जावजी, 
इत्येतैः खीये निषीयसागराख्यमुद्रणालयेउकुयित्वा प्रकाशितम् | 

द्वितीय संस्करणस् । 

शाकः १८४९, सन १९२७० 

मूल्य २॥ रुप्यकाः । 





वैक्रमः संवत् ८४५. निर्णीतमिदं शंकरमन्दास्मरन्दसौरमे-- 
“आ्रासूत विष्यशरदामतियातवत्या- 

| अथैतेषां श्रीमच्छंकरमगवत्पादानां प्रादुभोवसमयः कलिगताब्दाः ३८८९ 

| मेकादशाधिकशतोनचतुःसहसरुयाम् ।” इति । 

भ्रीमच्छंकरदेशिकेन्द्रमगराडाया ँ ति सर्वार्थवित् । 
दूरे गच्छत बादिदुःशठगजाः संन्यासदंष्टायुधो 

वेदान्तोरुवनाभयस्तदपर द्वैत॑ वन भक्षति” ॥ भ्रीमाधव 

वादिव्रा
तगलैसखडु

मद्घट | #॥ , मे 





प्रस्तावोपक्रमेण ग्रन्धविंषयोंपन््धास!--* 
अखिलजगदुद्दिपीषेणा परमकारुणिकेन भगवता श्रीबादरायणेनेय 

चतुरध्यायी शारीरकमीमांसा जीवज्रप्नेकतरूपसाक्षात्कारहेतुः श्रवणाख्य- 
विचारपतिपादकान््यायानुपदर्शयन्ती प्रणेताखिलविद्यासु श्रेष्ठधेन वरीवर्ति । 
इयमेव बद्ममीमांसेत्युत्तममीमांसेति च गीयते । एतदुपरि भ्रीमद्धगवत्पादा- 
चार्येरिदं माष्यमकारीति न तिरोहित विदुषाम् | तत्र- 

प्रथमे समन्वयाध्याये--सर्वेषामपि वेद्न्तवाक्यानां साक्षात्पर॑प- 
रया वा प्रत्यगभिन्नाद्वितीये अ्क्मणि तालय्ेमिति रूबन्क््य: प्रदू- 
शितः । तत्र च--- 

प्रथमपादे--स्पष््ह्मलिज्रयुक्तानि वाक््यानि विचारितानि । 
द्वितीयपादे--अस्पष्टअह्मलिज्ञयुक्तान्युपास्सत्रह्म विषयाणि वाक्यानि | 
तृतीयपादे--अस्पष्ब्ह्मलिज्भानि प्रायशो ज्ञेयत्रक्नविषयाणि | 

एवं पादत्रयेण वाक्यविचारः समापितः । 
चतुर्थपादे--प्रधानविषयत्वेन. संदिश्चमानान्यव्यक्ताजादिपदानि 

चिन्तितानि। 

द्वितीयेषविरोधाध्याये--प्रथमाध्यायेन वेद्न्सनामहये -अल्ममि 
सिद्धे समन्वये तत्र संभावितस्वृतितकौदिविरोधमाशइथ तत्परि- 
हारकरणपूर्वमविरोधो दर्शितः । तत्रच- 

प्रथमपादे--सांख्ययोगकाणादादिस्मृतिमिः सांस्यादिप्रयुक्तेसकेंश्व 
विरोधो वेदान्तसमन्वयस्थ परिहतः । 

द्वितीयपादे--संस्कततिमतानां दुष्टस्वं प्रतिफदितं, खपक्षथापन- 
परपक्षनिराकरणरूपपक्षद्वयात्मकत्वाद्विचारस् । 

तृतीयपादे--महामूतसष्टझदिश्तीनां परस्परविरोधः पूर्वमागेन 
परिहतः । उत्तरागेन तु जीवविषयाणाम् | 

चतुर्थपादे--इन्द्रियादिविषयश्ुतीनां विरोषपरिदारः । 
तृतीय साधनाध्याये--सर्वताधनानां निरूपणम् | तत्र- 

: अथसपादे--जीवस्म परलोकगमतमिरूपणेन वैराम्य॑ प्रतिपादितम् । 



रे 

ढितीयपादे--पूर्वमागेन लंपदाथः शोधितः । उत्तमागेन च्॑ 

तत्पदायेशोधनस् | 

तृतीयपादे--निर्गुणे ब्र्मणि नानाशाखापठितः पुनरुक्तपदोपसंहारः 
कृतः । प्रसक्माच् सगुणविद्यासु शाखान्तरीयगुणोपसंहारानुप- 

संहारी निरूपितो । 
“चअतुर्थपादे--निर्गुणबल्मविद्याया बहिरज्ञसाधनान्याश्रमधर्मयजदाना- 

दीनि, अन्तरह़्साधनानि शमदमनिदिध्यासमादीनि च निरू- 
पितानि। 

चतुर्थ फलाध्याये--सगुणनिगुणविद्ययोः फरूविशेषनिर्णयः सपरि- 
कर; कृतः । तत्र- 

ग्रथमपादे--शआरवणाद्याइृत््या निगुणं ब्रह्म, उपासनावृत्त्या सगुण वा 
ब्रह्म साक्षात्कृत्य जीवतः पापपुण्यालेप॑लक्षणा जीवन्मुक्तिरमिहिता। 

द्वितीयपादे--प्रियमाणस्योत्कान्तिप्रकारश्चिन्तितः । 
तृतीयपादे--सग॒णम्रह्मविदो म्रतस्थोत्तरमागेश्व निरूपितः । 
चतुथेपादे--पूर्वमागेन निर्मुणत्रह्मविदो विदेहकैकल्यप्राप्तिरुका ! 

उत्तरभागेन समुणन्नह्मविदरो ब्रह्मलोेके स्थितिरभिहितेति । 
इदमेव सर्वशाख्राणां मूधेन्य शाख्रान्तरं सर्वमस्येव शेषभूतमितीदमेव 

मुमुक्षुमिरादरणीयं श्रीशह्रभगवत्पादोदितप्रकारे णेति रहस्यम् | 
यद्यपि पूर्व रल्रप्रभा-भामती-आनन्दगिरिव्याख्यात्रयोपेत॑ श्रीमद्रह्मसूत्र- 

शांकरभाष्यं मुद्वितमेवास्मामिस्तदेव चाथेविचारेत्यन्तं साहाय्यं निर्वर्तयति, 
तथापि तस्थ गुरुतरत्वेन केवर्ू भाष्याध्येतृणां पाठाभ्यासाधनवरतमुपयुझा- 
नानां हस्ताभ्यां दुर्वहत्वास्सहजकरधाय खल्पमूल्यलूभ्य॑ रूप्वायामपरिणाई 
मूलमात्रमझनीयमिति निर्णयसागरसूत्रचारकूकसविधे शतशोविद्धस्रेरणानुगुण- 
मिदमझ्लितमस्ति । अन्नापि तत्मेरणया मया स्थलविशेषेषु भाष्यगतश्रतिषु 

च विपुलटिप्पन॑ परिकल्प्य महतायासेन यावच्छक्य परिझोषितं सर्वेषां 
झुभंभावुक॑ भूयादित्याशासे--- 

. भणझीकरोपाहो वासुदेवशसो । 



श्री: । 

ब्रह्मसूत्रशाइर भाष्याधिकरणानु क्रम: । 

अधिकरणानि., पृष्ठ, अधिकरणानि, पृष्ठ, 
प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ १॥ | ६ अलुकृतद्यधिकरणम् ... «»«« ११६ 
१ जिज्ञासाधिकरणम् ... -..  ४। ७ प्रमिताधिकरणम् ... ««« ११८ 
२ जन्माद्यधिकरणम् -.. »««  ७। ८ देजताधिकरणम् «.. «« १२० 
३ शासत्रयोनित्ताधिकरणम्ू_... ९| ९ अमशहममणिकरणम् (८८ ... १३५. 
४ समन्वयाधिकरणम् ... »« १० | १० कम्पनाधिकरणम् ... «»« १३९ 
५ ईक्षद्यधिकरणम् . २४ | ११ ज्योतिरधिकरणम् «.. «-.. १४१ 
६ आनन्दमयाधिकरणम्_... ३४ | १२ अथान्तरत्वादिव्यपदेशाधि० १४२ 
७ अन्तरधिकरणम् ««  «»-« ४३ | १३ सुघुष्युक्तान्यधिकरणमू ... १४२ 
८ आकाशाधिकरणम् ...  »-- ४६ 
९ ग्राणाधिकरणमू «.. «०» ४८ 

१० ज्योतिश्वरणाधिकरणम् ज्० 
११ प्रतदंनाधिकरणम् ... «»«« ५६ 

प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ॥ २॥ 
१ सर्वत्र प्रस्तिज्यधिकरणम्ू ... ६२ 
२ अन्नधिकरणम्ू -.. «« ६९ 
३ गुहाप्रविशधिकरणम् 
४ अन्तरधिकरणम् उड़ 
७५ अन्तयोम्यधिकरणम् ७९ 
६ अटश्यत्वाधिकरणम् बन ८२ 

७ वेश्वानराधिकरणम् ... --«. ८६ 

प्रथमाध्याये ठृतीयः पादः ॥ ३॥ 
१ द्युभ्वायघिकरणम् ... «. ९३ 

कक ड ज 

रे भूमाधिकरणमू «»« »»« ९८ 
३ अक्षराधिकरणम् «.«. «»«« १०२ 
ड ईक्षतिकमोभिकरणम्् ००० १०४ 

७ दहराणिक्रणसू «»« «५०० १०६ 

प्रथमाध्याये चतुर्थ: पादुश ॥ ४॥ 
१ आनुमानिकाधिकरणमूं_ ».. १४४ 
२ चमसाधिकरणम् «».. »«« १५० 
३ संख्योपसंग्रहद्धिकरणम् «-« १५८ 
४ कारणत्वाधिकरणम् .... -»- १६१ 
५ बालाक्यधिकरणम् ... «« १६५ 

६ वाक्यान्ववाधिकरणम् -.. १६८ 
७ अकृय्यधिकरणमू ««« »«« १७४ 
८ सर्वेव्याख्यानाधिकरणमूं ««« १७८ 

द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ॥ १॥ 
१ स्मृत्यधिकरणमूं ««५ «»«० १७९ 

२ योगप्रत्युक्यधिकरणम् ... १६५२ 
३ विलक्षणत्वाधिकरणम्. ««« १८४ 
४ शिष्टापरिप्रदधिकरणसू «»«« १५४ 
७५ भोक़ापत््यघिकरणम्ू. »« १६९५. 
६ आरम्मणाधिकरणमू ««« १९६ 
७ इतरव्यपदेशाधिकरणम् «.« २०८: 
« उपसंदहारदशेनाधिकरणम् «.. ३१० 



रे ब्रद्मासूत्रशाइुरभाष्याधिकरणानुक्रमः । 

अधिकरणानि, पृष्ठ 

५ कृत््धप्रसत्तयधिकरणम् « २१२ 

१० सर्वेपेताधिकरणम् ».. *««* ३२१५ 

११ प्रयोजनवत्त्ताधिकरणम् ... ३१६ 

१२ वैषम्यनेध्ण्याधिकरणम् ... २१७ 
१३ सर्वेधर्मोपपत्त्यघिकरणम् ... २१९ 

द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः॥ २॥ 

१ रचनानुपपत्त्यविकरणम् «.« १२० 

२ महद्वीधाधिकरणम् ... «-- २१८ 
३ परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम् २३१ 
४ समुदायाधिकरणम् ... «»«-- १३५९ 

७ अभावाधिकरणम् ..« ४ « र४७ 

६ एकस्मिनसेभवाधिकरणम् ७.. २०२ 

७ पतद्मधिकरणम् ०» र०६ 
८ उत्त्त्यसंभवाधिकरणम् ... २५५० 

द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ ३॥ 
१ वियद्धिकरणम् . २६२ 
२ मातरिश्वाधिकरणम्... २७० 

३ असंभवाषिकरणम् ... २७१ 
४ तेजोधिकरणम् « २७१ 

५ अबधिकरणम्ू «». ««« ३२७३ 
६ एथिव्यधिकाराधिकरणम् ... २७३ 

७ तदभिध्यानाधिकरणम्_ «.. २७४ 
८ विपयेयाधिकरणम् ... ... २७५ 
«५ अन्तराविज्ञानाधिकरणम् ... २७७ 

१० चराचरव्यपाभ्रयाधिकरणम् २७६ 
११ आत्माधिकरणम् ... २७७ 
१२ ज्ञाधिकरणम् »०० २८० 

१३ उत्कान्तिगय्यधिकरणमू ... २८१ 
१४ कत्रेधिकरणमू. .. २८९ 
१५ तक्षापिकरणम्ू ... ... २९०२ 
१६ परायत्ताधिकरणम् «.. «»« २५६ 

श्ग ] 

एड. 
२९७ 

अधिकरणानि. 

१७ अंक्ानिकरणम् | 

द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 

१ ग्राणोत्त्यधिकरणमू.. ««« ३०४ 

२ सप्तगद्मयधिकरणम् »,..  «-- ३०८ 

३ ग्राणाणुत्वाधिकरणमू. ««« ३१२ 
४ ग्राणश्रेष्रधयाधिकरणमू. «»«« ३१२ 
० वायुक्रियाधिकरणम्..... ««« ३१३ 

६ श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्...  -«« ३१६९ 

७ ज्योतिराय्रधिकरणम् « ३१७ 
८ इन्द्रियाधिकरणम् ... «.- ३१९ 

९ संज्ञामूर्तिक्ृप्यधिकरणम् ».« ३११ 

तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ॥ १॥ 

१ तदन््तरप्रतिपत््यघिकरणम् .... ३२४ 

२ कृताद्ययाधिकरणम् ... ««« ३३० 

३ अनिष्टदिकायंधिकरणम् ««« ३३५. 
४ साभाव्यापत्त्यधिकरणम् ..« ३३% 

७ नातिविराधिकरणमू _««« है४० 

६ अन्याधिष्ठिताधिकरणमू_ «-« ३४० 

तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः ॥ २ ॥' 

३ संध्याधिकरणम् 2०० पक हे 

२ तदभावाधिकरणम् ... ... २३४८ 

३ कमोनुस्मतिशब्दविध्यधिकरणम् ३५२ 
४ मुग्धाधिकरणमू ... «»« ३५३ 

५ उभयलिब्ञाधिकरणम्ू «« ३५५ 
६ प्रकृतेतावत्ताधिकरणम् -«« ३६३ 
७ पराधिकरणमू ... »«« ३६९ 
८ फलाधिकरणम्ू .... «*« रै७३ 

तृतीयाध्याये ठुतीयः पादः ॥ ३॥ 

१ सर्ववेदान्तप्रययाधिकरणमू ३७५. 

३ उपसंहाराधिकरणम्«« «»«« ३४९ 



धसूत्रशाह्रसाष्याधिकरणासुक्रम) । 

अधिकरणानि, 
३ अन्यथात्वाधिकरणम् 
४ व्याध्यधिकरणम् ««« 
५ सर्वाभेदाधिकरणम् ... 
$ आनम्दाद्यधिकरणम् 
७ आध्यानाधिकरणम् ..« 
< आत्मग्रहीद्यधिकरणम् 
«९ कार्याख्यानाधिकरणम् 

१० समानाधिकरणम् ««« 
११ संबन्धाधिकरणम् ... 

१२ संमत्यधिकरणम् »«« 

१२ पुरुषविद्याधिकरणम्. « 

१४ वेधाद्यपधिकरणम् ...- 
१५ हान्यधिकरणम् 
१६ सांपरायाधिकरणम् ..« 

१७ गतेरथथवत्त्वाधिकरणम् 
१८ अनियमाधिकरणम् ... 

१०९ यावदधिकाराधिकरणम् 

२० अक्षरध्यधिकरणम् ... 

२१ इयद्धिकरणम् 

२२ अन्तरत्वाधिकरणम् ..« 

२३ व्यतिहाराधिकरणम्... 
२४ सत्याद्यधिकरणम् ... 
२५ कामायधिकरणम् ...- 

२६ आदराधिकरणम् «&&«» 
२७ तन्निधोरणाधिकरणम् 
२८ प्रदानाधिकरणम् ..« 
२९ लिज्ञभूयस्तवाधिकरणम् 
३० ऐकात्म्याधिकरणम् ... 
३१ अज्ञावबद्धाधिकरणम् 

३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरणम् 

३३ छब्दादिभेदाधिकरणम् 

३४ विकल्पाधिकरणम् ««« 

पृष्ठ, 
३७९ 
३८२ 
३८३ 
३८४ 

- ३८६ 

« ३८७ 

« ३५९१ 

» ३९२ 

« ३९०४ 

३९५५ 

३९६ 

« ३९७ 

३९९ 

» ४०२ 

४०३ 

४ दफा 
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४१५ 
« ४१७ 

४१९ 
४२३ 
४२५ 

० २७ 

* ड२८ 

डरे 

डै 

अधिकरणानि. प्व, 
३५ काम्याधिकरणम् ...  ,-« ४३० 
३६ यथाश्रयभावाधिकरणम् ... ४१२१ 

तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 

१ पुरुषा्थोधिकरणम् ... ... ४३३ 
२ परामशाधिकरणम् ...  «»»« ४३९ 
३ स्तुतिमात्राधिकरणमू _.,. ४४३ 
४ पारिष्ठवाधिकरणम् ...  ««« 'ड४ड४ढडं 
» अप्रीन्धनादधिकरणम्ू «« ४४७ 
६ सवापेक्षाधिकरणम् ... .... ४४५ 
७ सवाज्नानुमित्यधिकरणम् _... ४४६ 
८ आश्रमरकर्माधिकरणमू_.., ४४८ 
९ विधुराधिकरणम्ू ,..  ««« ४०५० 

१० तद्भूताधिकरणम् «०० ४०१ 
११ आधिकारिकाधिकरणम्ू «« ४५२ 
१२ बहिरधिकरणम्ू_ ... «.«- ४५३ 
१३ खाम्यधिकरणम् ...  »«« ४५३ 
१४ सहकारयन्तरविध्यधिकरणमू._ ४५४ 
१५ अनाविष्काराधिकरणम् ... ४५६ 
१६ ऐहिकाधिकरणम् «७. »»« ४७५७ 

१७ मुक्तिफकाधिकरणम् ,,. ««-«- ४५८ ८-- 

चतुथाध्याये प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 
१ आउृत््यधिकरणम् ,.. «०७ 
२ आत्मत्वोपासनाधिकरणम् ... 
३ प्रतीकाषिकरणम् ... 
४ ब्रह्मरधश्यधिकरणम् ... 
५ आदिलद्यादिमत्यधिकरणम् ... 
६ आसीनाधिकरणम् ,.. 
७ एकाप्रताधिकरणम् ...  ««- 
८ आप्रायणाधिकरणम् 
९ तदधिगमाधिकरणम् 

१० इतरासंशछेषाधिकरणम् 

३०७७ 
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४६६ 
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छछ जखद्यासुजशाकुससाध्याघिकरणानुक्रमः । रे 

अधिकरणानि. पृष्ठ, 

११ अनारब्धाधिकरणम् ०>« डऊड 

१२ अभिद्दोत्राइ्भिकरणम ««« ४७५ 

१३ विद्याशानसाधनत्वाधिकरणम् ४७६ 

१४ इतरक्षपणाधिकरणम्ू.. _««« ४७८ 

चअतुथाध्याये द्वितीयः पादः ॥ २॥ 
१ बवागधिकरणम्ू_ .»«  *»*« ४७८ 

२ मनोधिकरणम् «»»  ««»»० ४८० 
३ अध्यक्षाधिकरणम् «०० »«« ४८० 
४ आस्त्युपक्रमाधिकरणम्ू_ ««« ४८९२ 

७ संसारध्यपदेशाधिकरणम् ««« ४८२ 
६ प्रतिषेधाधिकरणम् ..... ««« ४८३ 
७ वागादिलयाधिकरणम्ू_ --- ४८४ 
८ अविभागाधिकरणम्ू.. «-« ४८६ 
९ तदोकोघिकरणम् .,«.. «*»० ४८७ 

१० रधम्यधिकरणम्ू ..«.. «»«« ४८७ 
११ दृक्षिणायनाधिकरणमू_ ««« ४८९ 

अधिकरणानि, पृष्ठ, 
यतुथोध्याये ठतीयः पादः ॥ 8 ॥ 
१ -अर्चिराग्यधिकरणम्... -.- ४९० 
२ वास्वधिकरणमू «..  »« ४९१ 
३ तडिदधिकरणमू ... .-.. ४९२ 
४ आतिवाहिकाधिकरणमू ... ४९३ 

५ कार्याधेकरणमू ..«. --« ४९७५ 
६ अजतीकालम्बमाधिकरणझ् ... ५०५ 

चतुर्थाघ्याये चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
१ संपद्याविभावाधिकरणम् «.« ५०३ 
२ अधिभागेन दृष्त्वाधिकरणमू. ५०४ 
३ ब्राह्माघिकरणमू --. «« ५०५ 

४ संकल्पाधिकरणम् «.«. »«० ५०६ 

७ अभावाधिकरणम् ...  ««« ५०६ 

६ प्रदीपाधिकरणम् ... «»«« ५०७ 
७ जगद्यापाराधिकणम्_ «० ५०७6 

अन्धोपसंहारः । 

समाप्तेय अहमसूज॒दाड्ररभाष्यस्थाधिकरणसूची । 

अतत्सत्। 

छः 



तत्सदृह्षणे नमः । 

ब्रह्मसूत्रशाडू रभाष्यम् । 
*>+---5€00028श९६७४००००.२.-८ 

समन्वयाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 

[ अन्न समन््वय-विरोधपरिहार-साधन-फलेति चतुरध्यायी शारीरकमीमांसा 
जीवब्द्वेकत्वसाक्षारकारहेतु श्रवणाख्यविचारप्रतिपादका व्यायाजु पदशेयन्ती सुग्रहीत- 
नामघेयेन बादरायणेन प्रणीता । तत्र सर्वेषामपि वेदान्तवाक्यानां साक्षात्परम्फ्रया 
वा प्रत्मगभिन्नाद्वितीये ब्रह्मणि तात्पयेमिति समन्वयो3्नेन प्रथमाध्यायेन अकाइयते] 

उपोद्धातः । 

युष्मदस्मगत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तम:प्रकाशवह्विरुद्धखभावयो- 
रितरेतरभावानुपपत्तो सिद्धायां तद्धमोणामपि सुतरामितरेतरभावानुपप- 
त्तिरियतोडस्मञ्त्यगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मग्र्ययगोचरस्य 
विषयस्य तद्धमोणां चाध्यासः, तद्विपयेयेण विषयिणस्तद्धमोणां च 
विषये5ध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम् । तथाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्म- 
कतामन्योन्यधर्माश्वाध्यस्येतरेतराविवेकेन, अत्यन्तविविक्तयोधेर्मधार्मिणो- 
मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृयल, अहमिदं ममेदमिति नैसर्गि- 
को5यं लोकव्यवह्रः । आह--को5यमध्यासो नामेति । उच्यते-- 
स्मृतिरूप: परत्र पूर्वदृष्टावभासः । त॑ केचिदृन्यत्रान्यधमोध्यास इति 

१ युष्मदस्मदित्यादिमिथ्याभवितुं युक्तमित्यन्तः शह्लग्रन्थः । तथापीद्यादिपरिहा- 

रप्रन्धः । तथापीतद्यभिसंबन्धाच्छक्कायां यद्यपीति परठितव्यमू्। भा० । २ धर्मिणो 
विवेकस्तादात्म्याभावः । धमाणां च विवेकः संसर्गोभावः । ३ केचिदन्यथार्या- 
तिवादिनः । 



२, जद्मसूत्रशाहरभाष्यमू । [ अधि. १ |झू. १ 

बदन्ति । केचित्तु यत्र यदृध्यासस्तद्विवेकाभ्रहनिवन्धनो भ्रम इति । अन्ये 
तु यत्र यदृध्याससस्थैव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षते इति। सर्ब्रथापि 
स्वन्यस्थान्यधमावभासतां न व्यमिचरति । तथाच लछोकेडनुभव:--- 
शुक्तिका हि रजतवद्वभासते, एकश्रन्द्रः सद्वितीयवदिति । क॒र्थ पुनः 
प्रत्मगाव्मन्यविषयेडध्यासो विषयतद्धमाणाम् । सबों हि पुरो5वख्िते 
विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्प्रययापेतस्थ च ग्रत्मगात्म नो डविषयत्व॑ 
अवीषि | उच्चते--न तावदयमेकान्तेनाविषय: , अस्मत्म्ययविषयत्वात् , 
अपरोक्षत्वात्र प्रद्यगात्मप्रसिद्धेष । नचायमस्ति नियमः पुरोडबस्थित एव 
विषये विषयान्तरमध्यसितव्यमिति । अगप्रदक्षेदपि झाकाशे बालछास्तलू- 
मलिनताद्रध्यस्यन्ति । एवमविरुद्ध; प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यास; । तमेत- 
मेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते । तद्विविकेव च वस्तुस्वरू- 

पावधारणं विद्यामाहुः । तत्रैव॑ सति यत्र यद्ध्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन 
चाउणुमात्रेणापि स न संबध्यते, तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेत- 
राध्यासं पुरस्कृय सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा झोकिका वैदिकाश्व प्रवृत्ताः 
सवोणि च शाख्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि । कर्थ पुनरविद्यावद्विष- 
याणि प्रलक्षादीनि प्रमाणानि शाब्राणि चेति । उच्यते--दे हेन्द्रियादि- 
ध्वहंममामिमानरहित्तस्थ प्रमाठ्त्वानुपपत्तो प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्ते: ) नही- 

निद्रयाण्यनुपादाय प्रद्यक्षादिव्यवहारः संभवति । नचाधिष्ठानमन्तरेणे- 

१ अख्यातिवादिन:। २ शज़्यवादिनः । तथाच--असत्ख्यातिः शन्यवादिनां, 
अन्यथाख्यातिः वेशेषिकाणां नेयायिकानां च, अख्यातिः मीमांसकानां, आत्म- 
ख्याति: बोद्धानां, अनिर्वेचनीयख्यातिः वेदान्तिनाम् । सदसत्ख्यातिः सांख्यानाम् । 
३ प्रमाणत्वं हि प्रमाणप्रेरकत्व॑ प्रमांप्रत्याश्यत्त॑ चोभयमप्यध्यासाधीन॑ कूंटस्थस्य 
'खतएंव प्रेरणारूपव्यापारासंभवात् । प्रमाच चेतन्यप्रतिबिम्बविशिष्टो$न्त:करणपरिणाम: 
स न केबलस्पात्मनः संभवत्यपरिणामित्वात् चेतन्यप्रतिबिम्बश्ः न केवलेनान्तःकरणेन 
संभवति । अतः अमारूपोपयोगितयान्तःकरणात्मनोरध्यास एपितव्यः । प्रमाचेन्द्रियाणां 
'अरणे फलम् । ततश्रेन्द्रियप्रशत्तो प्रेरणा प्रमा चात्मन्यपेक्षितेति तदुपयोगितयाध्यासः 
ग्राप्नोति । यत्र नाध्यासस्तत्र न व्यवहारः यथा सुषुप्ती इति व्याप्तिः। देवदत्तस्थ जाय- 
रादिकाल: तस्वेवाध्यासाधीनव्यवहारवान् तस्यैव खापादिकालादन्यकालत्वाश्वतिरेके 
तस्यैव खापादिकालवत् । 



अधि; १। सू. १] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः । क 

न्द्रिया्णा व्यवहार: संभवंति । नचानध्यस्तात्मंभावेन वेदेन कश्रिआा- 
प्रियते । नचैतस्मिन्सर्वस्मिन्लतति असकृस्यात्मनः प्रमात्त्वमुपपद्मते । 
नच प्रमातृत्वमन्तरेण प्रसाणश्रवृत्तिस्ति । तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव 
प्रयक्षादीणि प्रमाणानि शाखत्राणि च । पश्चादिमिश्वाविशेषात् । यथा 
हि पश्चादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबन्धे सति शब्दादिविज्ञाने प्रति- 
कूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते, यथ्रा दण्डोद्यतकरं पुरुष- 
मभिमुखमुपलभ्य मां इन्तुमयमिच्छतीति पछायितुमारभन्ते, हरिततण- 
पृणेपाणिमुपलछभ्य त॑ प्रतद्यमिमुखीभवन्ति, एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्न- 
चित्ताः ऋरदृष्टीनाक्रोशतः खद्डोद्यवकरान्बछवत उपलमभ्य ततो निवर्तन्ते, 
तद्विपरीतान्प्रति प्रवर्त्ते, अत; समानः पग्चादिभिः पुरुषाणां प्रमाण- 
प्रमेयव्यवहारः । पश्चादीनां च॒ प्रसिद्धोउविवेकपुरःसरः प्रद्यक्षादिव्यव- 
हारः । तत्सामान्यद्शेनाअ्यत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रदयक्षाविष्यवद्धारस्त- 
व्काछः समान इति निश्वीयते । शाद्लीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्व- 
कारी नाविदित्वात्मनः परलोकसंबन्धमधिक्रियते तथापि न वेदान्तवेय- 
मशनायाद्यतीतमपेतत्रद्मक्षत्रादिभेदमसं सायोत्मतत््वमधिकारे<पेक्ष्यते, 
अनुपयोगाद्धिकारविरोधाश । प्राक तथाभूतात्मविज्ञानाअवर्तमान शा- 
खमविद्यावद्विषयत्वं नातिवतेते । तथाहि--“त्राक्षणो यजेत इलादीनि 
शास्त्राण्यात्मनि वणोश्रमवयोवस्थादिविशेषाध्यासमाश्रित्य प्रवरततैन्ते । अ- 
ध्यासो नाम अतरस्मिस्द्वुद्विरित्वोचाम । तथथा पुत्रभायोदिषु विकलेशु 
सकलेघु वा अहमेव विकछः सकछो वेति बाह्मधर्मोनात्मन्यध्य॑स्यति, तथा 
देहधर्मान-स्थूछो5हं, ऋुशो5हं, गौरो5हं, तिष्ठामि, गच्छामि, लड्डयामि 
चेति । तथेन्द्रियथमोन--मूकः, काण:, छीबः, बघिरः, अन्धो5दमिति | 

तंथाउन्त:करणधमोन्कामसंकल्पविचिकित्साध्यवसायादीन । एकमहंप्रय- 

१ पुत्रादीनां साकल्यवैकल्यमात्मनि निरुपचारितमध्यस्थति । यथा-प्रातिवेश्यमात्र 
संबन्धिना-खग्हसमीपवर्तिना केनचिद्दस्ना लंका रादिभिः खबालके पूजिते निरुपचरितमा- 
स्मानमेब पूजितं मन्यते पिंता, पूजयिलायि पितरमेवापूघुजमिति, न बालकस्य पूजितत्वा- 
मिमान: अग्यक्तत्वात्तदसप्रसिद्धव्यतिरेकस्यात्मनि मुख्य एवाध्यासः । 



४ 'ब्रद्मसूत्रशाइुरसाष्यमू । [अधि. १ । सूक १ 

यिभमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य त॑ च प्रत्यगात्मान सर्चे- 

साक्षिण तद्विपयेयेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति । एबमयमनादिरनन्तो मैस- 
मिंको5ध्यासो मिथ्याप्रद्ययरूपः कठेत्वभोक्तत्वप्रवर्तकः सर्वक्ोकप्रयक्षः । 
अस्पथानथेद्देतोः भप्रह्मणाय आत्मेकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आर- 
भ्यन्ते । यथाचायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमां- 

सायां प्रदशेयिष्यामः । 

प्रथमाध्याये प्रथमः पादः । 
[ अन्न पादे स्पष्टअद्मलिज्युक्तानों वाक्यानां बिचारः ] 

१ जिज्ञासाधिकरणम् । स्ू० १ 
वेदान्तमीमां साशास््रस्य व्याचिख्यासितस्येद्मादिम सूत्रमू--- 

अथातो तब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥ 
तत्राथशब्द आनन्तयाथेः परिगृद्यते नाधिकारार्थ:, अद्जिज्ञासाया 

अनधिकायेत्वात् | मड्गलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात् | अथोन्तर- 
प्रयुक्त एव हाथशब्दः भ्रुय्या मज्ञलप्रयोजनो भवति। पूर्बप्रकृतापेक्षायात्र 
फछत आननन््तर्योव्यतिरेकात् । सति चानन्तयार्थत्वे यथा धर्मजिज्ञासा 
पूर्वदृत्त वेदाध्ययनं नियमेनापेक्षत एवं त्रह्मजिज्ञासापि यत्पूर्ववृत्तं निय- 

मेनापेक्षते तद्गक्तत्यम् । खाध्यायानन्तर्य तु समानम् । नन्विदह कमों- 
वबोधानन्तर्य विशेष: । न । धर्म जिज्ञासायाः प्रागप्यधीतवेद्ान्तस्य ब्रद्य- 
जिज्ञासोपपत्तेः । यथाच हृदयाद्रवदानानामानन्तयनियमः, क्रमस्य विव- 

क्षितत्वान्न तथेह क्रमो विवक्षितः, शेषशेषित्वे5धिक्रताधिकारे वा प्रमाणा- 
भावात्, धर्मत्रद्मजिज्ञासयो: फलजिज्ञास्यभेदाश्व । अभ्युदयफर् धर्म- 
ज्ञानं तथानुष्ठानापेक्षम् । निःश्रेयसफलं तु तबश्षविज्ञानं न चालुष्ठानान्त- 
रापेक्षम् । भव्यम्व॒धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेडस्ति, पुरुषव्यापारत- 
खत्वातू । इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्य॑ निद्यत्वान्न पुरुषव्यापारतम्रम् । 

१ अधिकरणमिति-विषयः संदेह: संगतिः पूर्वपक्षः सिद्धान्त इत्येकेक्मणिकरणं 
पश्चावयवं ज्ञेबम् । २ ततश्व ज्ञानजन्यचिकीषेया यज्नेसति यागादिधमों भवति । 



क्षणि. १ | सू. १] प्रथमाथ्याये प्रथमः पादः । ६ 

चोदनाप्रवृत्तिभेदाश्व । या हि चोदना धर्मस्य लक्षण सा स्वविषये नियु- 
आानेव पुरुषमवबोधयति । त्रद्मचोदना तु पुरुषमवबोधयस्येव केवर्ल 
अवबोधस्य चोदना5जन्यत्वान्न पुरुषोइवबोधे नियुज्यते । यथाक्षार्थर्स- 
निकर्षेणाथोवबोधे तद्बत्। तस्मात्किसमपि वक्तव्य यदन॑न्तरं अह्मजिज्ञा- 
सोपदिश्यत इति | उच्चले--नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थभोगवि- 
रागः, शमदमादिसाधनसंपत् , मुमुझ्षुत्व॑ं च | तेषु हि. सत्सु प्रागपि 
धर्मजिज्ञासाया ऊध्व च शक्यते त्रद्मजिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपयेये । 
तस्मादथशब्देन यथोक्तसाधनसंपत्त्यानन्तर्यमुपदिश्यते । अतः्शब्दो 
हैत्वर्थ:थ । यस्माद्वेद एवागिहोत्रादीनां अयःसाधनानामनितल्फर्लतां 
दरशयति---तथथेह कर्मचितों छोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितों 
लोकः क्षीयते' (छान्दो ०. ८।१॥६ ) इत्यादि! । तथा बत्रक्मविज्ञानादपि 
परं पुरुषाथ दशयति-त्रह्मविदाप्रोति परम! इत्यादिः (€ तैत्ति० 
२॥१ ) । तस्माद्यथोक्तसाधनसंपत्त्यनन्तरं ब्रद्मजिज्ञासा कर्तव्या ! 
त्रह्मणो जिज्ञासा त्रद्जिज्ञासा | ब्रह्म च वक्ष्यमाणलक्षणं “जन्मायस्य 
यतः” इति । अतएव न त्रह्मशब्द्य जातद्यायथोन्तरमाशक्लितव्यम् । 
ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे, जिज्ञास्थापेक्षत्वाज्जिज्ञासाया:, जिज्ञास्या- 
न्तरानिर्देशाज् । ननुशेषषष्ठीपरिप्रहेडपि त्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्व न 
विरुध्यते, संबन्धसामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात् । एवमपि पग्रद्यक्ष त्रद्मणः 
कर्मत्वमुत्सज्य सामान्यद्वारेण . परोक्ष कर्मत्ब कल्पयतो व्यर्थ: प्रयासः 
स्थात् । न व्यर्थ;, ब्र्माश्रिताशेषविचारप्रतिज्ानार्थत्वादिति चेन्न, प्रधा- 
नपरिग्रहे तदपेक्षितानामथोक्षिप्तत्वात् । त्रह्म हि ज्ञानेनापुमिष्टतमस्वात्म- 
धानम् । तस्मिन्प्रधाने जिज्ञासाकर्मणि परिगृहीते येजिश्ञासितैविना ग्रह्म 
जिज्लासितं न भवति तान्यथोक्षिप्तान्येवेति न प्रथक्सूत्रयितव्यानि । 
यथा राजासो गच्छतीत्युक्ते सपरिवारस्थ॒ राज्ञों गमनमुक्त भवति 
तद्बत् । श्रुलनुगमाथ । “यत्तो वा इसानि ' भूतानि आयन्ते' (तैत्ति० 

१ ब्रह्मणो हि निद्क्तावरणत्वेन फलरूपत्वं तज्ज्ञानोपयोगितया चतुर्थीसमास एपितब्य 
चतुर्थी तदर्थ-' इत्यादिनेति केचित् । 



$ ख्रह्मसून्रशाहरभाष्यमू । [ अधि, १। सूर३ 

३।९) इलयादाः धुतयः, “वहिजिज्ञासस्व, तद्भइ्म इति प्रद्यक्षमेव 

ब्रद्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं दशेयन्ति । तश्च कर्मणिषष्ठीपरिग्रहे सूत्रेणानुगतं 
भवति । तस्माद्रद्वण इति कर्मणिषष्ठी । ज्ञातुसिच्छा जिज्ञासा । अबरग- 

तिपयेन्तं ज्ञान सन्वाच्याया इच्छाया: | कर्मफलविषयत्वादिच्छायाः । 

ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्ट ब्रह्म । ब्रह्मावगतिर्हि पुरुषार्थ,, निःशेष- 

संसारबीजाविद्याद्यनर्थ निबहणात् । तस्माद्गह्म विजिज्ञासितव्यम् ॥ तत्पुन- 
जहा प्रसिद्धमम्रसिद्ध वा स्थात् । यदि प्रसिद्ध न जिज्ञासितव्यम। 

अथाउप्रसिद्ध नेव शकक्य जिज्ञासितुमिति | उच्चले--अस्ति ताबद्रह्म 
निल्यशुद्धबुद्धमुक्तखभावं, सर्वज्ञं, सर्वशक्तिसमन्वितम् । त्रह्मशब्दस्य हि 
व्युत्पाय्मानस्थ निलशुद्धत्वादयो5थोः प्रतीयन्ते, बृहतेधांतोरथोलुगमात् । 
सर्वस्थात्मत्वाच त्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः । सर्वो टह्यात्मास्तित्व॑ प्रत्येति, न 
नाहमस्मीति । यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्थात् सर्वों छोको नाहम- 

स्मीति प्रतीयात् । औत्मा च॒ त्रह्म | यदि तरहिं छोके ब्रह्मात्मत्वेन 

प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम् । न । तद्विशेषं प्रति 
विप्रतिपत्तेः । देहमात्र चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना लौकायति- 
काश्य प्रतिपन्ना: । इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मेय्परे । मन इत्यन्ये । 
विज्ञानमात्र क्षणिकमिय्रेके । शून्यमित्यपरे । अस्ति देहादिव्यतिरिक्त: 

संसारी कता भोक्तिेद्यपरे । भोक्तेव केवर् न कर्तेत्येके । अस्ति 
तब्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञ: सर्वशक्तिरेति केचित् । आत्मा स भोक्तु- 

रिव्यपरे । एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः 

सन्तः । तत्राविचाय यरत्किचित्नतिपथ्यममानो निःश्रेयसात्मतिहन्येतानथ 
चेयात् । तस्माद्भह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तद्विरो- 

घितर्कोपकरणा निःभश्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते ॥ २ ॥ 

१ यश्चाप्रोति यदादत्ते य्नात्ति विषयानिह् | यज्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति 

अष्यते । ३ विश्रतिपतृपरिगणनम्-झ्ज़्यवादों माध्यमिकानां, क्षणिकविज्ञाननादो योगा- 

चाराणां, ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकबाह्यार्थवादः सौत्रान्तिकानाँ, क्षणिकबाह्यार्थवादो वैभा- 
पिकाणां, देह्ार्थवादश्चावोकाणां, देहातिरिफक्तदेहपरिणामवादो दिगम्बराणत्यामियूदायम् । 
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२ जन्माद्धिकरणम् | छू० 
ब्रह्म जिज्यसितव्यमित्युक्तम् । किंलक्षणं पुनंस्तद्रद्मेयत आह भगवो- 

न्सुत्नकार 

जन्माद्यस्थ यतः ॥ २॥ ५ 
जन्मोत्पत्तिरादिरस्पेति तह्ुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः। जन्मस्थितिभज्जें 

समासार्थ: । जन्मनश्रादित्वं श्रुतिनिर्देशापेक्ष॑ वस्तुब्ृत्तापेक्ष॑ च। श्रुतिनिर्दे- 
शस्तावत् “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते”! ( सैकि&-जन््इक१ ) 
इत्यस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिप्रल्यानां क्रमद्शनात् । वस्तुवृत्तमपि, 
जन्मना लब्धसत्ताकस्थ धर्मिण: खितिप्रलयसंभवात् । अस्थेति 
प्रत्यक्षादिसंनिधापितस्थ धर्मिण इदमा. निर्देशः । षष्ठी जन््मा- 
दिधर्मसंबन्धाथी । यत इति कारणनिर्देशः । अस्य जगतो नाम- 
रूपाभ्यां व्याकृतस्थानेककतेभोक्तसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्त- 
क्रियाफलाश्रयस्थ मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्थ जन्मखितिभह्ढ यत॑ः 
सर्वज्ञास्सरवशक्ते: कारणाडूवति तद्न्जाहझ्ेति वाक्यशेष: । अन्येषामपि 
भावविकाराणां त्रिष्वेवान्तभोव इति जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम् । 
यास्कपरिषठितानां तु “जायतेडस्ति! इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगत 

स्थितिकाले संभाव्यमानत्वान्मूलकारणादुत्पत्तिस्थतिनाशा जगतो न 
गृहीताः स्युरिद्याशइथेत, तन्मा शह्लीति योत्पत्तिन्रह्मणस्तत्रेव स्थिति: 
अल्यश्न त एव गृह्मन्ते । न यथोक्तविशेषणस्यजगतो यथोक्तविशेषण- 
मीश्चरं॑ मुक्त्वान्यतः प्रधानादचेतनादणुभ्यो5भावात्संसारिणो वा उत्प- 
क्यादि संभावयितुं शक्ष्यम् । नच स्वभावतः, विशिष्टदेशकालनिमि- 
त्तानामिहोपादानात् । एतदेवानुमान॑ संसारिव्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादि- 
साधन मन्यन्त ईश्वरकारणिन; । नन्विद्यापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादि- 
सूत्रे । न । वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्सूच्राणामू । वेदान्तवाक्यानि 
हि सूत्रेरदाह्य विचायेन्ते । वाक्यार्थविचारणाध्यवसाननिदवैत्ता .हि 
ब्रह्मावगतिनोनुमाना दिप्रमाणान्तरनिवेत्ता । सत्सु तु वेंदान्त॑वाक्येषु 

हद सर्वमस्जत यदिद किंच' इति प्रत्यक्षम् । 
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जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदर्थप्रहणदाब्योॉयानुमानमपि वेदान्ववा- 

क्याविरोधि प्रमाणं भवन्न निवायेते, श्रुओेव च सहायत्वेन तकेस्याभ्यु- 
पेतत्वात् । तथाहि--“श्रोतव्यो मन््तव्य;' (बृहू० २।४।५) .इति श्रुति: 
'पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपरयेतैवमेवेहाचायेवान्पुरुषों वेद! 

( छान्न्दो० ६।१४।२ ) इति च पुरुषबुद्धिसाहाय्यमात्मनो दुशेयति । 
न धर्मजिज्ञासायामिव भ्रुद्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम् |. किंतु 

श्रुद्यादयोइनुभवादयश्थ यथासंभवमिह प्रमाण अनुभवावसानत्वाद्धूत- 

वस्तुविषयत्वाच त्रह्मज्ञानस्य । कर्तव्ये द्टि विषये नानुभवापेक्षास्तीति 
श्रुद्यादीनामेव प्रामाण्यं स्यात्पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्च कर्तव्यस्य । कतुम- 

क॒तुमन्यथा वा कु शक््य लछौकिक॑ वैदिक च कर्म, यथाश्रेन गच्छति, 
पद््यामन्यथा वा, न वा गच्छतीति । तथा “अतिरात्रे षोडशिनं 

गृद्दाति, नातिरात्रे षोडशिनं ग्रह्माति', “उदिते जुद्दोति, अनुदिते जुहोति' 
इति विधिप्रतिषेधाश्रात्रार्थवन्तः स्युः, विकल्पोत्सगोपवादाश्व । नतु 
वस्त्वेव नेवमस्ति नास्तीति वा विकरुप्यते । विकत्पनास्तु पुरुषबुद्ध- 
पेक्षा: । न वस्तुयाथात्म्यज्ञानं पुरुषबुद्धयपेक्षम् । किं तरहि वस्तुतञ्नमेव 
तत् । नहि स्थाणावेकस्मिन्स्थाणुवों पुरुषोउन्यों वेति तक्त्वज्ञानं भवति। 
तत्र पुरुषोउन्यों वेति मिथ्याज्ञानम्, स्थाणुरेवेति तत्त्वज्ञानं, वस्तुत- 

अत्वात् । एवं भूतवस्तुविषयाणां प्रामाण्य वस्तुतअम् । तत्रेव॑ सति 

ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतश्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात्ू । ननु भूतवस्तुत्वे 
अह्ृण: प्रमाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणानर्थिकेव प्राप्ता | 

न । इन्द्रियाविषयत्वेन संबन्धाग्रहणात् । खभावतो विषयविष- 
याणीन्द्रियाणि, न ब्रह्मविषयाणि । सति हीन्द्रियविषयत्वे त्रह्मणः 
इदूं ब्रक्षणा संबद्ध कायेमिति गृश्चेतत । कायेमात्रमेव तु गृह्य- 
मा कि: श्रह्मणा संबद्ध किमन्येन केनचिद्वा संबद्धमिति न शक्ये 

निश्वेतुम् । तस्माज्जन्मादिसूत्र नानुमानोपन्यासार्थ, किं तहिं वेदान्तवा- 
क्यप्रदशनार्थम् । कि पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं यत्सृत्रेणशेटे लिलक्षयिषितम् । 
“भूगुवें वारुणि:ः । वरुण पितरसुपससार । अधीदि भगवो अल्येति' 
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इत्युपकरम्याहू-- यो" वा इमानि :शूझ्ाानि जायम्ते । क्रेज आदांनि 
जीबन्ति । यद्रायन््यत्रिसंविशन्ति | तद्चिजिकासस्थ | वद्धदोति” ( देकि० 
३४१) | तस्य च निर्णेयवाक्यमू--“आनन्दाउस्बेव खल्विमानि भृतानि 
जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्यमिसंविश्ञ- यः 

(तैसि० “३१६ ) । अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानिं निद्य- 
शुद्धबुद्धमुक्तख भावसर्व ज्ञस्वरूपका रणविषयाण्युदाइरतव्यानि ॥ २ ॥ 

३ झ्ाख्रयोनित्वाधिकरणम् | स्ू० ३ 
जगत्कारणत्वप्रद्शनेन सर्वश्ञ बद्येत्युपक्षिप्तं तदेव द्रढयन्नाह--- 

शास्त्रयो नित्वात् ॥ ३॥ 
महत ऋरःग्वेदादेः शास्रस्थानेकविद्यास्थानोप॑बृंदितस्थ प्रदीपवत्सबा- 

थांवद्योतिनः सर्वश्षकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । नहीदशस्य शाख्नस्पग्वें- 
दादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवो5स्ति | यद्यद्विस्त- 
राथे शास्त्र यस्मात्युरुषविशेषात्संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादे- 
ज्ैबैकदेशार्थभपि स ततोउप्यधिकतरविज्ञान इति भ्रसिद्धं लोके । किमु 
वक्तव्यमनेकशाखाभेद्भिन्नस्य देवतियेड्यनुष्यवणा श्रमादिप्रिविभागह्ेतो- 
ऋग्वेदाद्याख्यस्थ सर्वज्ञानाकरस्याप्रयल्लेनेव लीलछान्यायेन पुरुषनिःश्चास- 
वद्यस्मान्महतो भूताद्योनेः संभवः, “अख्य- महतो भूलस्य निः्वसिलमेतत 

१ उपबृहणीयाश्रत्वारों वेदाः । तत्र पुराणानि रश्यादिप्रतिपादकवाक्यानि परकृति- 
पुराकल्परूपानर्थवादां श्व॒ प्राधान्येनो पबृहयन्ति असन्नादद्वैतभागं कर्म भाग च् । न््यायशा्तरं 
तु प्रमाणप्रमेयलक्षणनिरूपणेन पदार्थान्विविच्य ज्ञापयदुपबूृंहयति। पूर्वोत्तरमीमांसे तु ता- 
त्पर्यनिर्णयद्वारोपयुक्ते । धर्मशाऋह्न॑ श्रुतमचुमितिं वा विधिभागमुपबृंहयति । शिक्षा स्थान- 
करणादिनिरूपणद्वारा खाध्यायोच्ष्येतन्य इति विध्यर्थमुपबृंहयाति । कल्प्रार्ुतु -अयोग- 
मिरमभार्थशुपशुक्ता: । व्याकरण तावदस्मिन्न्थ इृदं पदं साध्विति पदाथोन्ण्याकरोति । 
चिझुऋ तेघु तेषु पदेशु योगिकमर्ण-मदशेयति । उन्दःशासत्र वेदगतान्गायत्यादिच्छन्दान् 
लक्षणमुखेन विशद्यति । ज्योतिषं पोर्णमास्यां पोर्णमास्तां जयेतामावास्यायामसा- 
वास्थया यजेतेल्यादिनोपार्त कालूनिश्नेत्रं -व्यवत्भाप्त्षि । तथाच तत्तहेशव्याख्यानाय 
बहवो महषेयः पुराणादिनिबन्धशणेतारो यत्र प्रदृत्तास्तस्य महत्त्वं व्यक्तमेव । २ बिस्तर- 
रूपोषर्थों धर्मों यस्येति विग्हः । विस्तृतमित्यर्थ: । 

घ्याख्ध 
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खुखांबिद:' (इृह० २।४।१० ) इत्यादिश्ुतेः | तस्यः महतो भूतस्य निर- 

तिशय सर्वज्ञत्व॑ सर्वशक्तिमत्त्वं चेति । अथवा यथोक्तमृग्वेदादिशार्ल 
योनि: कारणं प्रमाणमस्य त्रक्मणो यथावत्खरूपाधिगमे । शाख्रादेव प्रमा- 

णाज्गतो जन्मादिकारणं ज्रह्माधिगम्यत इत्यभमिप्रायः । शाखमुदाहतं 

पूर्वसूत्रे--..'खखते-बा०इमसनि.-भूलकि जायन्ते' इत्यादि । किमभथ तहींदें 

सूत्र, यावता पूर्वसूत्र एवैवंजातीयक॑ शाखमुदाहरता शाख्रयोनित्वं त्रह्मणो 

दर्शितम् । उच्चते--वत्र पूर्वसत्राक्षरेण स्पष्ट शाख्रस्यानुपादानाज्जन्मादि 

केवलमनुमानमुपन्यस्तमित्याशइूयेत तामाशझ्ां निवर्तयितुमिदं सूत्र प्रव- 

वृते शाखयोनित्वादिति ॥ ३ ॥ 

४ समन्वयाधिकरणप् । सू० ४ 
कथ  पुनत्रेह्षण: शास््रप्रमाणकत्वमुच्यते, यावता “आम्नायर्य 

क्रियार्थववादानर्थक्यमतदर्थानाम ( जै० सू० १।२।१ ) इति क्रिया- 
परत्व॑ शास्रस्य प्रदर्शितम् । अतो वेदान्तानामानर्थक्यं, अक्रियार्थ- 
त्वात् । कतेदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वं, उपास- 

नादिक्रियान्तविधानार्थत्व॑ वा । नहि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपाद्न॑ संभ- 
बति, प्रद्यक्षादिविषयत्वात्परिनिष्ठितवस्तुनः । तत्मतिपादने च॑ हेयो- 
पादेयरहिते पुरुषाथोभावात् । अतएब '“सोडरोदीतः इस्येवमादीना- 
मानर्थक्यं वा भूदिति । “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्सतुत्यर्थेन विधीनां स्युः! 
( जै० सू० १२७ ) इति स्तावकत्वेनार्थवत्त्वमुक्तम् | मजञ्ञाणां च “इथे 
न्वा' इत्यादीनां क्रियातत्साधनाभिधायित्वेन कर्मसमवायित्वमुक्तम । न 

कब्रिदपि वेद्वाक्यानां विधिसंस्पशेमन्तरेणार्थवत्ता दृष्टोपपन्ना वा । 

१ आन्नायस्येति पूर्वपक्षसूत्रम् । अस्थार्थ:-आख्लाग्रस्थ “केदस्य कियाप्रतिपादनपर- 
त्वादतदथोनाम्क्रियाथ।नां 'सो5रोदी'दिल्यादिवाक्यानामनर्थकत्वम् । तस्मादनित्यमनियर्त 
बेदानां प्रामाण्यमुच्यते । तद्भुतानां कियार्थेन समन्वय इति सिद्धान्तः । तत्तेषु वेद- 
वाक्येषु भूतानां सिद्धार्थप्रतिपादकवाक्यानां कियार्थेन क्रियाप्रतिपादकवाक्येन “बर्हिषि 
रजत॑ न देय॑, पशुना यजेते” त्यादिना सद्दान्ययः । तथाच निन्यत्वायर्थपूरणेनान्वये 
झते क्रियापरलसिज्धा प्रामाण्यं सिद्धपू। २ सिद्धवस्तुश्ञानात्कलभावादेवेत्यर्थ: । 
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न व परिनिष्ठिते वस्तुखकरूपे विधि: संभवति, क्रियायिषयत्वादिप्रें: । 
तस्मात्कमापेक्षितकदेखखरूपदेवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्व वैदान्ता- 
नाम् । अथ .प्रकरणान्तरभयान्नैतदभ्युपगम्यते तथापि खवाक़्यगतोपा- 
सनादिकर्मपरत्वम् । तस्मान्न ब्रद्मण; शाखयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते--- 

तच्तु समन्वयात् ॥ ४॥ 
तुशब्दः पूर्बपक्षव्यावृत्त्यर्थ: । वद्भह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थि- 

तिलयकारणं वेदान्तशाल्रादिवाबगम्यते । कथम् , समन्वयात् । सर्वेषु हि 

चेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्यणैतस्थार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि । “सके 
सफेगरेद्अम-. जासीत! । “एकमेकदितीयम' ( छानदो० ६।२।॥१ ) 
“अप्रूस- बा---हक्मेक-- छएकाम्त- ासीत (ऐत० २।१।१॥१ ) “तदेतद़- 

ह्ापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्मम्! । “अयमात्मा जह्ाय सबोलुभू: ( बृह० 

२।५।१९ ) 'ब्रह्मेवेदममृ्ं पुरस्तात्' ( मुण्ड० २+२।११ ) इत्यादीनि। 
नच तद्गातानां पदानां त्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वयेडवरगम्यमानेडथो- 
न्तरकस्पना युक्ता, श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसज्ञात् । नच तेषां कठेस्वरूप- 
प्रतिपिदनपरतावसीयते, “तेत्केव क॑ पश्येत! ( बृहूं० २।४।१३ ) 
इत्यादि क्रियाकारकफलछनिराकरणश्रुते! । नच परिनिष्ठटितवस्तुस्वरूपत्वे इपि 
प्रद्यक्षादिविषयत्व॑ ब्रह्मग:, “'कलकक््मसे! ( छान््दो० ६।८।७ ) इति 
ब्रह्मास्म मावस्य शास्रमन्तरेणानवगम्यमानत्वात् । यक्तु हेयोपादेयरहित- 
त्वादुपदेशानर्थक्यमिति, नेष दोषः, हेयोपादेयशून्यत्रह्मात्मतावगमादेव 
सर्वक्षेशप्रह्यणात्पुरुषार्थसिद्धे) । देवतादिप्रतिपादनस्थ॒ तु सख्ववाक्यगतोपा- 

सनार्थत्वेषपि न कश्चिह्विरोध: । नतु तथा त्रह्मण उपासनाविधिशेषत्व॑ं 
संभवति, एकत्वे देयोपादेयशुन्यतया क्रियाकारकादिद्वैतविज्ञानोपमर्दो- 
पपत्ते: । नश्येकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य द्वैतविज्ञानस्थ पुनः संभवो<5स्ति, 
येनोपासनाविधिशेषत्व ब्रह्षणः प्रतिपयेत । यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानों 

॥ पूर्वपक्षिणा क्रियाशेषतया ब्रह्म प्रतिपाथत इत्युफ्त तब्यावृत्त्यथमिति भाव: । 
२ पर्णताया जुहूद्धारा ऋतुशेषताबदात्मनो5पि ह्ञानद्वारा कर्मशेषत्वात्तदथों वेदान्तास- 
द्विधिशेक्षा सविष्यस्तीयाश्रक्नभाह तत्केनेति । । बज 
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बैक्िशंलाशेमम्तरेण प्रमाणत्व॑ न दृष्ट, तथाप्यात्मविज्लनस्थ फलषयेन्त- 

त्काज्न तद्िषयस्य शाखस्य प्रासाण्य शक्य प्रद्याख्यातुलू । न चानुसानः 

गर््ये शास्रप्रामाण्यं, येनान्यत्र दृष्ट निदशेनमपेक्षेत्र । तस्मात्खिद्ध ब्रद्मणः 

शास््रप्रमाणकत्वम् । अज्ापरे प्रद्यवतिश्वन्ते---यद्यपि शास््रप्रमाणकं खा 
तथापि प्रेतिपत्तिबिधिविषयतयेव शासख्रेण ब्रह्म समप्येते | यथा यूपाह- 
वनीयादीन्यल्लौ किक्रान्यपि विधिशेषतया शाश्रेण समप्येन्ते वह्वत् । 
कुत एतत् । प्रवृत्तिनिवृत्तिग्रयोजनलखाच्छाखस्य । तथाहि शास्त्रतात्पयेविद् 

आहुः---'दृष्टो हि तस्यार्थ: कर्मोवबबोधनम इति । “चोदनेति क्रियायाः 
प्रवर्तकं वचनम्? । “तस्य ज्ञानमुपदेश:---' (जै० सू० १॥१॥५ )। 
“तद्भूसानां क्रियार्थेन समाम्नाय:--! ( जै० सू० १।९।२५ ) । 'आम्नायस्य 
क्रियार्थव्वादानर्थक्यमतदथो नाम---' ( जे० सू० १।२।१ ) इति च | 
अतः पुरुर्ष कचिद्विषयविशेषे प्रवर्तयत्कुतश्रिद्विषयविशेषा ल्षिवर्तयच्चार्थ व- 

च्छाखम् । तच्छेषतया चान्यदुपयुक्तम । तत्सामान्याद्वेदान्तानामपि 
तथैवार्थवत्त्व स्थात् । सति च विधिपरत्वे यथा स्वगादिकामस्या प्रिहो- 
त्रादिसाधनं विधीयत एवममस्रतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयत इति युक्तम् । 
नन््विद जिज्ञास्यवैलक्षण्यमुक्तम---कर्मकाण्डे भव्यों धर्मों जिज्ञास्य इह 
तु भूत नित्यनिवृत्त ब्रह्म जिज्ञास्यमिति । तत्र धर्मज्ञानफलादजुष्ठानापे- 
क्षाहिलक्षणं तद्धाज्नानफल भवितुमहेति । नाहँत्येव॑ भवितुम् । कार्येविधि- 
प्रयुक्तस्येव त्रह्मण: प्रतिपाद्यमानत्वात् । “आत्मा का अरे द्रष्टब्य:' (बृह० 
२।॥४।५ ) इति । “थ आत्माउपहतपाप्मा--सोडन्वेष्टव्य; स विजि- 

ज्ञाखितव्य:' । ( छान्दो० ८।७।१ ) । “आत्मेट्ेवोपासीत' (ब० १।४।७) 

“आत्मानमेव छोकमुप्रासीत! (बृ०- १।४/१५ ) | “ज्ह्म-चेद -अहोव 
. अबवलि' ( मुण्ड० ३।२॥९ ) इत्यादिविधानेषु सत्सु कोउसावात्मा 
. कि तद्भझ्म इत्याकाह्लायां तत्खरूपसमपेणेन सर्वे वेदान्ता उपयुक्ता:-- 
' “नित्य: सर्वज्ञः सर्वगतो नित्यठ॒प्तो निद्यशुद्धुद्धमुक्तखभावो विज्ञानमा- 

१ अतिपत्तिकर्म प्रधानकर्मशेषाज्म । यथा अ्रघानचरुहोमोत्तरं तेनेव द्रव्येण स्वि्टक- 
द्लिदानादि । यथावा श्राद्धे पिण्डप्रदानपूजोत्तरं पिण्डानां गन्नादिप्रवादे प्रक्षेपः ॥ 
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जनन््द अह्च' इत्येबलोदंयः । तदुपासनाथ झास्रटष्टोप्रडों मौँस केह 
अविध्यतीति । कर्लव्वेषिध्यवलुप्रवेशे वस्तुमात्रकवने हानोपादनर्सिमें- 
वात् , संप्तद्रीपा वंसुमती, राजासौं गच्छतीत्यादिवाक्थबद्वेदान्तवाक्यानों- 
मार्नधक्धमेव स्थोत | नझ्ु वस्तुमाजकंथनेडपि रज्जरियं नाय॑ सर्प इलो- 
दो अआंन्तिजनितमीतिनिवर्तनेंनार्थवरव रृष्ट तथेहाप्यंस॑ंसायोत्मबस्तुक 
थनेन संसारित्वआन्तिनिवर्तनेनार्थवत्त्व॑ स्थात् । स्वोदे्लदेर्ष, यदि रजु- 
सरूपश्रवण इव सर्पेश्रान्तिः, संसांरित्वअास्तित्रेद्वास्वरूंपश्रवणमांत्रेण 
निवर्तेत । नतु निवर्तते, श्रुतश्नह्लणोडपि यथापूर्व सुखदुःखांदिसंसारि 
धर्मदशनात् , “ओतब्यो मन्तव्यों निर्दिष्यासितब्यःः ( बृह० २॥४॥५ ) 

इति च श्रवणोत्तरकालयोर्मनननिदिध्यासनयोविधिदेशनांत् । तस्मात्प- 
तिपेत्तिविधिविषयतयैव शाख्प्रमाणकं त्रह्माभ्युपगन्तंव्येमितिं । अत्राभि- 
धीयते---न । कर्मत्रह्मविद्याफलयोबैंलक्षण्यात् । शारीर॑वांधिकं मानस 
च कर्म श्रुतिस्मृतिसिद्धं धमोख्यं, यद्धिषयया जिज्ञासा “अथातो धर्मीनि- 
ज्ञासा' ( जे० सू० १।१॥१ ) इति सूत्रिता, अधर्मोडषपि हिंसाबिः प्र- 
तिषेधचोदनालक्षणत्वाजिज्ञास्यः परिहाराय । तयोश्रोदनालक्षणयोरथो 
नर्थयोधेर्माधर्मयो: फले प्रयक्षे सुखदुःखे शरीरवाद्यनोभिरेवोपभुज्यमने 
विषयेन्द्रियसंयोगजन्ये त्ह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । मलुष्यत्वादा- 
रभ्य अश्षान्तेषु देहंवत्सु सुखतारतम्यमनुश्रयतें । ततश्न तद्धेतोधेर्मस्य 
तारतम्यं गम्यते । धर्मतारतम्याद्धिकारितारतम्यम् । प्रसिद्ध चॉर्थि- 
त्वसामथ्योदिक्रतमघिकारितारतम्यम् । _तथाच यागाद्यनुष्ठायिनामेव 
विंधासमाधिविशेषादुत्तेण पथा गमनं, केवैरिष्टापूतंदतसाधनेपूमा- 

- दिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमन, तत्नापि सुखतारतम्थ संत्साधनतार्तभ्य 
च शाख्रास् थयावत्संपातमुषित्वा' ( छान््दो० ५।१०५ ) इथस्माद्म्यंते | 
तथा भनुष्यादिषु नारकस्थावरान्तेषु सुखलछबश्ोदनाकक्षणधर्मसाध्य ए- 
वेति गम्यते तारतस्येन वतेमांनः | तथोध्वंगतेष्बधोगतेषु च देशचत्सु 

१ अलुप्रवेशो5संबन्ध: । २ ग्रतिपत्तेविधिनियोगस्तस्य विषयभूतां प्रतिपति फ्रत्य- 
बच्छेदकत्वेन विषयतयेत्यर्थ: । ३ 

| श्रु० सू७ 
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दुःखतारतम्यदशेनात्तद्धेतोरघर्मस्थ प्रतिषेधयोदनालक्षणस्त्र तदनुष्ठायिनां 
च् तारतम्य॑ गम्यते । एवमविद्यादिदोषयतां घर्माधर्मतारतेम्यनिमित्त 
शरीरोपादानपूर्चक सुखदुःखतांरतम्यमनित्यं संसाररूप॑ श्ुतिस्मृतिन्याय- 
प्रसिद्धमू । तेथाच श्रुतिः---/न ह बे सशरीरस्य सत;ः प्रियाप्रिययोंरपह- 
विरस्ति? इति यथावर्णितं सेसाररूपमनुवद्ति । “अल्तलीर-कावखन््त ते 
प्रियफ्रिये स्पुछत: ( छान्दो ० ८।१२।२ ) इति प्रियाप्रियस्पशनप्रतिषे- 

धाब्योदनालक्षणधर्मकारयेत्व॑मोक्षाख्यस्थाशरीरत्वस्थ प्रतिषिध्यत इति 
गम्यते । धर्मकायेत्वे हि प्रियाप्रियस्पशनप्रतिषेधो नोपपद्यते । अशरीर- 
त्वमेष धसेकायेमितिचेन्न, तस्य सखाभाषिकत्वात् । “जशरीरं हारीरेब्कनव- 
स्थेष्मबस्थितम् । महान्त बिभ्ुुमास्साल सत्वा थीसेन शोचति' (काठ० 

११२२१) “अग्राणो छमनाः शुभ्रः (मुण्ड० २।१।२) असज्े क्षय पुरुष” 
(बृह ० ४।३।१५) इत्यादिश्रुतिभ्य; । अतण्वानुषप्ठेयकमेफलविलक्षणं मोक्षा- 
ख्यमशरीरत्वं निद्यमिति सिद्धम् । तत्र किंचित्परिणामि नित्य यस्मिन्वि- 
क्रियमाणेउपि तदेवेदमिति बुद्धिने विदन्यते । यथा प्रथिव्यादिजगन्निय- 
त्ववादिनामू । यथा च सांख्यानां गुणा: । इदं तु पारमार्थिकं, कूटस्थ- 
नित्यं, व्योमवत्सर्वव्यापि, सर्वविक्रियारहितं, नित्यठ॒प्तं, निरवयवं, स्वयं- 

ज्योतिःखभावम् । यत्र धर्मोधर्मो सह कार्येण कालत्रय च नोपावर्तेते । 
तदेतद्शरी रत्व॑ मोक्षाख्यम् । “अन्यत्र धमोदन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्के- 

ताकृतातू | अन्यत्र भूताश्व भव्याशर (क० २।१४ ) इल्यादिश्वुतिभ्यः । 
अतस्तद्गह्न यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता, तयदि कतेव्यशेषत्वेनोपदिश्येत, 
तेन च कतेव्येन साध्यश्रेन्मोक्षोउभ्युपगम्येत, अनित्य एवं स्थात्। 
तत्रेव सति यथोक्तकमेफलेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कश्रिदति- 
शयो मोक्ष इति प्रसज्येत, निल्श्व मोक्षः सर्वेमोक्षवादिभिरभ्युपग- 
म्यते, अतो न कतेव्यशेषत्वेन अक्योपदेशों युक्त: । अपिच “ब्रह्म बेद 
ब्रक्केय अबक्ति' ( मुण्ड० ३।२।९ ) “क्षीयन्ते चास्य कमोौणि तसिसन्दष्ट 

१ अशरीरं विदेदम् , प्रियात्रिये खुखदुःखे । २ क्ताकृतादिति । कृतात् कार्यात्, 
अकृतात् कारणात् | ह 

हे 
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परावरे! ( झुण्ड ० २।२॥८ ) | “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान । न बिसेति 
कुतश्नन! (-तैत्ति० २९ )। “अभय वे जनक प्राप्तोडखि' ( कद ० 
४।२४ ) | “तेदात्मानमेबावेव्॒द अक्षास्मीति तस्मात्तत्सर्वमभवत् ( वॉ- 
जसनेयिन्राक्षणोप ० १।४।१० )। “तत्र को मोह। कः शोक एकत्व 
मनुपश्यतः” ( ईशा० ७ ) इत्येबमायाः श्रुत॒यो अद्वविद्यानन्तरं मोकें 
दशेयन्तों मध्ये कार्यात्तरं वारयन्ति । तथा “वद्वेतल्पशयाणिकोमदेः 
प्रतिपेदे5ं मनुरभव सूर्यश्चध' ( झढ० १+४4१० ) इति -अद्धादशनसचो 
त्मभावयोर्मध्ये कतैव्यान्तरवारणायोदाद्यायेम् । यथा विघ्वन्गायतीति 
विघ्ृतिगायद्योर्मध्ये तत्कठेफ कायोन््तर्ं नास्तीति गम्यते । ५“त्वं ह्वि 
नः पिता योउस्माकमविद्याया: पर॑ पारं तारयसि' ( प्र७-“क्छ ,) 

'श्रुते होष मे भगवद्ुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोडहं भगव३ 
शोचामि ते मा भगवाब्छोकस्य पारं तारयतु' ( छान्दो० ७।१॥३ ) 
'तस्मे मंद्तिकषायाय , तमसः पार दशयति भ्रमकन्स्जलमार 

( छन््के० ७।२६।२ ) इति चैवमाद्याः श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्ति- 
मात्रमेवात्मज्ञानस्य फर्ू दशेयन्ति । तथाचाचार्येप्रणीतं॑ न्यायोपबूंद्वितं 
सूत्रम---'दुशखजन्मप्रवृत्तिदोषभिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदुनन्तरा- 
पायादपवर्ग:' ( न््या० सू० -१।१।२ ) इति । भिथ्याश्षानापायश्र 
ब्रद्मात्मेकत्वविज्ञाना्वति । नचेद॑ ज्ह्मात्मेकत्वविज्ञानं संपद्पम् । 
यथा “अनन्त वे मनो5ननन््ता विश्वेदेवा अचन्तम्रेव स सेन छोक॑- लयति 
(डृह ० ३।१।९) इति । न चाध्यासरूपम् । यथा “मो त्द्लेस्थुपासीत 
( छानदो० ३।१८।१ ) “आदित्यो अश्येत्यादेश:” ( छान्दो० ३।१९१ ) 
इति च मनआदिद्यादिषु ब्रद्मदश्मध्यास; । नापि विशिष्टक्रियायोगनि- 
मित्त “वायुवोब संबेगे:' 'प्राणो वाब संबेगेःः ( छान्दो० ४।३॥१ ) 
इतिवत्् । नाप्याज्यावेक्षणाविकमेवत्कमोद्नसंस्काररूपम् । संपदादिरूपे 

१ तत् बढ़ा, अदेव विदितवत्। ३ वल्कलादिवधित्तरश्को रागादिकषायों सदित+ 
क्षालितो विनाशितो यस्य शानवराग्याभ्यासक्षारजलेन तस्मे। ३ अध्यासः शाद्वतो 
इतस्स्तद्धी: । ४ आदेश उपदेश: । ५ अकूयकाछे वायुरा्यादीन्सेदणोति संदरकीति 
संवर्ग, खापकाले प्राणो वागादीन्संदरतीति संद्ारकियायोग्रात्संदर्गः 

2 
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दि बश्वात्मैकत्वविज्ञानेडभ्युपगम्यमाने 'तत््वमसि' ( छान््दो० ६।८।७ ) 

धअददू ब्रद्मास्मि (वृद० १४।१०) “अयम्लत्या अड्म (बृहद० २५१९) 

इत्येवमादीनां वाक््यानां ज्द्यात्मेकत्ववस्तुप्रतिपादनपर: पद्समन्वय+ 
' पीड्येत । 'मिचते हक्यप्रन्थिश्छियस्ते सर्वसंशया: (मुण्ड० २॥२।८ ) 

इति चेवमादीन्यविद्यानिवृत्तिफछश्नवणान्युपरुध्येरनू । “अक्ष बेद अहेव 
भषति' ( मुण्ड० ३।२॥९ ) इति चेवमादीनि तद्धावाप्रत्तिचचनानि 
संपदादिपक्षे न सामअस्येनोपपेेरन् । तस्माज्ष संपदादिरूप अद्मात्मे- 
कत्वविज्ञानम् । अतो न पुरुषव्यापारतन्ना ब्रह्मविद्या । किं तहिं प्रय- 

क्षादिप्रमाणविषयवस्तुज्ञानवद्वस्तुततआ । एवंभूतस्य त्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य च 

न कयाचिद्ुक्तया शक्यः कायोलनुप्रवेश!ः कल्पयितुम् | नच विदिक्रि- 
याकमेत्वेन कार्योजुप्रवेशों त्रह्मणः, “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदि- 
तादधि' ( केन० १।३ ) इति विदिक्रियाकमंत्वप्रतिषेधात् , “येनेदं सर्व 
विजानाति त॑ केन विजानीयात्' ( इह० २।४।१३ ) इति च। तथो- 
पास्तिकियाकमेत्वप्रतिषेघोडपि भवति---“येद्वाचानभ्युदित येन वाग- 
भ्युयते' इत्यविषयत्व ब्रह्मण उपन्यस्यथ, “तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नें 
यदिदिमुपासते' ( केन० १॥४ ) इति । अविषयत्वे ब्रह्मण; शास्त्रयो- 
नित्वानुपपत्तिरितिचेत् । न । अविद्याकल्पितभेदनिद्दत्तिपरत्वाच्छासत्रस्थ । 
नहि शास्रनमिदंतया विषयभूतं॑ जक्म प्रतिपिपाद्यिषति । कि तह प्रदय- 
गात्मत्वेनाविषयतया प्रतिपादयद्विद्याकल्पितं वेद्य-वेद्ति-वेदनादिभेद- 
मपनयति । तथा शाखम्---“यस्याउमतं तस्य मत मर्त यस्य न वेद 
स३ । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम' ( केन० २॥३ ) “न 

दृष्टेद्रेटारं पश्येः, “न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीया: ( बृह० ३॥४।२ ) 
इति चेवमादि । अतोडविद्याकल्पितसंसारित्वनिवर्तनेन नित्यमुक्तात्म- 
खरूपसमर्पणान्न मोक्षस्पानित्यत्वदोष; । यस्य तूत्पाद्यो मोक्षस्तस्थ मा- 

१ तत् विदिताज्ज्ञानविषयादन्यद्धिनम् ।॥ अथो अपि अविदितादज्ञानविषयादपि 
अधि अन्यत्। २ यद्वाचा शब्देनानभ्युदितमग्रकाशितं, येन नक्षणा सा वागश्युथते 
अकाश्यते । ३ “नियृत्तिबिषयत्वात्” भा. पा. । । 
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नसं, वाचिकं, कायिक वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम् । तथा विकायेत्वे 
च तयोः पक्षयोर्मोक्षस्य ध्रुवमनितद्यत्वम् । नहि दध्यादि विकार्य, उत्पाय॑ 
वा घटादि, नित्यं हृष्ट छोके । नचाप्यत्वेनापि कार्यापेक्षा, खवात्मस्व- 
रूपत्वे सत्यनाप्यत्वात् । स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेषपि ब्रह्मणो नाप्यत्वं, सर्व- 
गतत्वेन नित्याप्तस्खरूपत्वात्सवेण बत्रह्मणः, आकाशस्येव । नापि संस्कार्यो 
मोक्षः, येन व्यापार्मपेक्षेत । संस्कारो हि नाम संस्कायेस्थ गुणाघानेल 
वा स्थाहोषापनयनेन वा। न तावद्गुणाधानेन संभवति, अनाघेयाति- 
शयत्रह्म खरूपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापनयनेन, निट्शुद्धज्रह्मस्वरूप- 
त्वान्मोक्षय्य । ख्कल्मजमे एवं संस्तिरोभूले मोहः क्रिययात्मनि 
संस्क्रियमाणे5भिव्यज्यते, यथाइ5दर्शे निधरषेणक्रियया संस्क्रियमाणे 

भाखरत्वं धर्म इतिचेत् । न । क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेरात्मनः । यदाश्रया 

क्रिया तमविकुर्बती नेवात्मानं लभते। ययात्मा क्रियया विक्रिये- 
तानित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । “अविकार्योड्यमुच्यते” इति चैवमा- 
दीनि वाक्यानि बाध्येरन् । तथ्चानिष्टम् । तस्मान्न स्वाश्रया क्रिया- 

55त्मनः संभवति । अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तयात्मा 
संस्क्रिते । ननु देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिकया क्रियया 
देही संस्क्रिमाणो दृष्ः ।न। देहादिसंहतस्थैवाविद्यागृहीतस्थात्मनः 
संस्क्रियमाणत्वात् । प्रत्यक्ष हि स्लानाचमनादेदेहसमचायित्वम्ू । तया 
देद्यश्रयया तत्संहत एवं कश्विद्विद्ययात्मत्वेन परिगृहीतः संस्क्रियत 
इति युक्तम । यथा देहाश्रयचिकित्सानिमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य 

तदभिमानिन आरोग्यफरुू, अहमरोग इति यत्र बुद्धिरुत्पयते | एवं 
स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिना अहं शुद्धः संस्कृत इति यत्र बुद्धिरत्पथते 
स संस्क्रियते । स च देहेन संहत एवं । तेनेव ह्हंकत्रोहंप्रय्यविषयेण 
प्रद्ययिना सबो: क्रिया निर्वत्येन्ते | तत्फ्ल च स एवाशाति, “तयोरंन्य:ः 

१ खात्मनों धमोनाश्रयत्वेडपि नित्यों धर्मों मोक्षाख्यो भविष्यतीत्यभिप्रायेण घर्म- 
शब्द:, खरूपपरो क। २ अन्यो जीवात्मा । पिप्प्ं कर्मफलम् । अभिचाकशीति 
प्रकाशते । 
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पिंप्पं। खाहस्यनभ्रन्नन्यो अभिचाकशीति' ( झुण्झ०-३+९५९ ) इति 
मच्यवणोत् । “आत्मेन्द्रियमनोयुक्त मोक्तेत्याहुमनीषिणः” (काठ ० १॥३।४) 
इति च। तथाच 'श्को देवः सर्बमूतेषु गृढ़ः सर्वव्यापी सर्व भूवान्त- 
रात्मा । कैमाथ्यक्ष: सर्वभूशाधिवासः साक्षी चेता केवछों निगुणश्र' 
( खेता० ६।११ ) इति । “से पयेगाच्छुक्रमकायमन्रणमस्त्राविर € शुद्ध- 
मपापविद्धम' ( ईशा० ८ ) इति च । एतो मआवनाचेयातिशयतां 
निदशुद्धतां च त्रद्मणो दशेयतः | बद्षआबम्त  मोछ: । तस्मान्न संस्का- 
यॉडपि मोक्षः । अतोडन्यम्मोक्ष॑ प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्य फेन- 

चिदशेयितुम् । तस्माज्जञानमेक॑ मुकत्वा क्रियाया गन्धमान्रस्याप्यनुप्रवेश 
इंह नोपपद्यते । नल्ु ज्ञान नाम मानसी क्रिया। न | वेलक्षण्यात् । 
क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुखरूपनिरपेक्षेत्र चोद्यते, पुरुषचित्तव्या- 
पाराधीना च। यथा “ययस्थे देवताये हविग्रेहीतं स्थात्तां मनसा ध्याये- 
दरपट रिध्यन् इति । “संध्यां मनसा ध्यायेत्' ( ऐ० त्रा० ३।८।१ ) इति 
चेबमादिशु। ध्यान चिन्तन यद्यपि मानसं तथापि पुरुषेण कतुंमकतुमन्यथा 
वा कतु शक्यं, पुरुषततत्वात् । ज्ञान तु प्रमाणजन्यम् । भ्रमाण च 
यथाभूतबस्तुविषयमतो ज्ञान कतुंमकतुमन्यथा वा कतुमशक्यं केवर्ल 
वस्तुतश्रमेव तत् । न चोदनातबञ्रम् । नापि पुरुषतञ्रम् | तस्मान्मान- 
सत्वेडपि ज्ञानस्य महद्वैलक्षण्यमू | यथाच “पुरुषो बाव गोतमाप्निः', 
धोषा वाब गोतमाप्रिः' ( छान््दो० ५।७,८।१ ) इस्यन्न योषित्पुरुषयो- 
रप्रिबुद्धिमोनसी भवति । केवलछूचोदनाजन्यत्वात्कियेय सा पुरुषतआ 
च। या तु अ्सिद्धेअग्रावभिबुद्धिन सा चोदनातश्रा | नापि पुरुषतञा । 
कि तहिं प्रद्यक्षविषयबस्तुतअवेति ज्ञानमेवैतन्न क्रिया | एवं सर्वप्रमा- 
णविषयवस्तुषु वेद्तिव्यम् । तत्रेवे सति यथाभूतज्रज्लात्मविषयमपि ज्ञान 

१ कमीष्यक्षः कर्मफलप्रदाता । २ शुक्रमिति बाह्याशुद्धिविरह् उक्तः | अव्रणमज़ाबि- 
रमित्येव कायनिषेधे सिद्धे पुनस्तन्निषेधो लीलाधृतविष्ण्वादिविग्रहस्थाप्यनृततात्रतिपादनाथ:। 
तथाच-“माया होषा मया छश यन्मां पश्यसि नारद । सर्वेभूतगुणैयुक्त में मां दडु- 
महसी ति । शरीरोपादानभूताविदाराहित्याय शुद्धमिति । तन्निमित्तराहिष्यामाइपापविद्ध- 
मिति । ३ अत्नानुप्रवेश: संबन्धः । 
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न चोदनातञ्रम् । तद्बिषये लिझादयः भ्रुयमाणा अप्यनिंयोज्यविषयत्वा- 
स्कुण्ठीभवन्त्युपलादिषु  प्रयुक्तक्चुरतैद्यादिवत् , अद्देयानुपादेयवस्तुवि- 
चयत्वात् । किसथोनि तहिं “आत्मा वाडरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य; इल्ा- 
दीनि विधिच्छोयानि वचनानि । साभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखीकर- 
णाथोनीति ब्रूम: । यो हि. बहिसुखः अवर्तते पुरुषः इृष्ट में भूयादनिष्ट 
सा भूदिति, नच तत्नाद्यन्तिकं पुरुषाथ लूभते, तमात्यन्तिकपुरुषार्थ- 
वाज्छिन॑ खाभाविककायेकरणसंघातप्रवृत्तिमोचराहिमुखीकृय  प्र्गा- 
स्मस्नोतसया प्रवर्तयन्ति “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इंत्यादीनि | तस्था- 
त्मान्वेषणाय भ्रवृत्तस्याहेयमनुपादेय चात्मतत्त्वमुपदिश्यते । “इद सब 

यद्यमात्मा' ( बृह० २।४।६ ) “यत्र त्वस्थ सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं 
पश्येत् केन क॑ विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयात ( बृह० 
४५१५ ) “अयमात्मा ब्रह्मा ( बृह० २।५॥१९ ) इत्यादिमिः । यद्- 
प्यकर्तव्यप्रधानमास्मज्ञानं हानायोपादानाय वा न भवतीति, तत्तयैवे- 
आअभ्युपगम्यते । अरंकारो ह्ययमस्माक॑ यद्गक्षात्मावगतो सत्यां सर्वक- 
व्यताहानिः ऊँतऋतता चेति । तथाच श्रुतिः---“आस्मान चेद्धिजानी- 

यादयमस्मीति पूरुषः | किमिच्छन््कस्य कामाय शरीससेनुसंज्वरेत् ॥ 
( बृह० ४।४।१२ ) इति । “एतद्दुद्भा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृल्श्व भारत 
( भ्र० गी०.१०५२० ) इति स्मृति: । तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया 

' ब्रह्मण: समपेणम् । यद्पि केचिदाहु:--“अवृत्तिनिश्वत्तिविधितच्छेषव्य- 
तिरेकेण केवलवस्तुवादी वेदभागो नास्ति' इति तन्न, ओपनिष- 
दस्य पुरुषस्थानन्यशेषत्वात्ू । योउसावुपनिषत्खेवाधिगतः पुरुषोउस- 
सारी ब्रह्म उत्पाद्यादिचतुर्विधद्रव्यविछक्षणः स्वप्रकरणस्थो5नन्यशेषः, 
नासौ नास्ति नाधिगम्यत इति वा शकक्ये वदितुमू, 'स एप 

१ मयेदं कार्यमित्यवगतिमान् हि नियोज्यो भवति । कृतिसाध्यश्वल विधिविषयों भ- 
व॒ति ज्ञानस्प च हृत्यसाध्यत्वान्नोभयमात्मज्ञानं भवतीति भावः। २ विधिच्छायानि-. 
प्रसिद्धयागादिविधितुल्यानि । ३ प्रत्यगात्मनि स्लोतब्ित्तत्तिप्रवाद: । ४ कृत कूल 
आपणीयं प्राप्तमिल्येव तुष्येति' पंच>० । ५ अनुसंज्वरेत् शरीरं परितप्यमानमनुतप्येत 
६ प्रमाप्रमारुपधीमात्रविषयः प्रतिपत्तिशब्दः । आ० । ह 
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नेति नेत्यात्मा' ( बृह० ३॥९॥९६ ) इत्यात्मशब्दात्, ऑस्मनश्व 
प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्ू , य एवं निराकतों तस्थेवात्मत्वात्। नन््वात्मा- 

हंग्रेत्ययविषयत्वादुपनिषत्खेव विज्ञायत इत्यनुपपन्मम् । न । तत्साक्षि- 

त्वेन प्रत्युक्तततात्ू । नहाहंग्र्ययविषयकठेव्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभू- 
तस्थः सम एकः कूटस्थनित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तकंसमये वा केनचि- 
द्धिगत; सर्वस्थात्मा, अतः स न केनचित्पत्याख्यातुं शक्ष्यो विधिशेषत्वं 
वा नेतुम् । आत्मत्वादेव च॒ सर्वेषां न देयो नाप्युपादेयः । सववे दि 
विनश्यद्विकारजातं॑ पुरुषान्त विनश्यति । पुरुषों विनाशह्वेत्वभावाद- 
विनाशी, विक्रियाहेत्वभावाच् कूटस्थनिद्व), अतएव निदयशुद्धबुद्धमुक्त- 
स्वभावः । तस्मात् “पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः' 

( काठ० १।३।११ ) “तं त्वोपनिषदं पुरुष प्रृच्छासि' (बृह० ३॥९।२६) 
इति चोपनिषद्त्वविशेषणं पुरुषस्योपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व 
उपपद्मते । अतो भूतवस्तुपरों वेदभागो नास्तीति वचन साहसमात्रम् । 
यद्पि शाख्रतात्पयेविदामनुक्रमणम्--“दृष्टो हि तस्यार्थथ कमोवबोधनम्! 
इत्येवमादि, तद्धर्मजिज्ञासाविषयत्वादिधिप्रतिषेधशाब्राभिप्रायं द्रृष्टव्यम् । 
अपिच “आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतद्थोनाम इल्येतदेकान्तेना- 

भ्युपगच्छतां भृतोपदेशानर्थक्यप्रसज्ञः | प्रव्ृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्य- 
विरेकेण भूत चेद्बस्तूपदिशति भव्यार्थत्वेन, क्ूटस्थनित्यं भूत॑ नोपदिश- 
तीति को द्वेतुः । नहि भूतमुपद्श्यमान क्रिया भवति । अक़ियात्वेडपि 
भूतस्य क्रियासाधनत्वाल्कियार्थ एवं भूतोपदेश इति चेत् । नेष दोषः । 
क्रियार्थत्वेडपि क्रियातिवर्तनशक्तिमद्वस्तृपद्ष्टिमेव । क्रियार्थत्व॑तु प्रयो- 
जन॑ तस्य । न चेतावता वस्त्वनुपदिष्ट भवति। यदि नामोपदिष्टं किं 
तव तेन स्थादिति । उच्चलि---अनवगतात्मवस्तृपदेशश्ध॒ तथेव भवि- 
तुमहेति । तद्वगत्या मिथ्याज्ञानस्थ संसारदेतोनिवृत्तिः प्रयोजन क्रियत 

१ “यन्ाप्रोति यदादत्ते यज्ात्ति विषयानिह । यज्ास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति 

अण्यते”! इति। ३ अहंप्रत्मययविषय ओपनिषदः पुरुषः । ३ अहंप्रत्ययविषयो यः 
कतों कार्यकरणसंघातोपहितो जीवात्मा वद्यतिरेकेण । 
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इत्यविशिष्टमर्थवत्त्व॑ क्रियासाधनवस्तृपदेशेन । अपिच “ज्राझ्षणो न ह- 
न्तव्य:' ईति चेवसाद्या निवृत्तिरपदिश्यते । नच स्रा किया। नापि 
क्रियासाधनम् । अक्रियाथोनासुपदेशोडनर्थकश्ेत् आइ्यणो न ह- 
न्तव्य:” इल्यादिनिवृत्त्युपदेशानामानर्थक्य आप्तमू । तथानिष्टमू । 
नच खभावप्नाप्तहन्यथोनुरागेण नञः शक्यमप्राप्तक्रियार्थत्व॑ कल्प- 
यितुं, इननक्रियानिवृत्त्योदासीन्यव्यतिरेकेण । नअश्ैष खभावो यत्ख- 
संबन्धिनो3भाव॑बोधयतीति । अभावडुद्धिश्लौदासीन््यकारणम् । सा च 
दग्घेन्धनाप्रिवत्खयमेबोपशाम्यति । तस्मात्मसक्तक्रियानिवृत्त्यौदासी- 
न््यमेव “ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिषु प्रतिषेघाथ मन्यामददे, अन्यत्र 
प्रजापतित्रतादिभ्यः ।  तस्मात्पुरुषाथोंनुपयोग्युपाख्यानावि भुतार्थवाद्- 
विषयमानर्थक्या भिधान द्रष्टव्यम्। यद्प्युक्त---कर्तव्यविध्यनुप्रवेशमन्तरेण 
वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थक स्मात् “सप्तद्वीपा वसुमती त्यादिवदिति, तत्प- 
रिहृतम् । रज्चुरिय. नाय॑ सपे इति वस्तुमात्रकथनेउपि प्रयोजनस्थ 
दृष्टत्वात् । नल्लु श्ुतत्रद्वणोडपि यथापूर्व संसारित्वद्शनान्न रजुखवरू- 
पकथनबवदर्थवत्त्वमित्युक्तम् । अन्नोच्चले--नावगतज्रद्ञात्मभावस्य 

यथापूव संसारित्व॑ शक्य दशेयितुं वेद्प्रमाणजनितत्रज्षात्मभावविरो- 
धात् । नहि शरीराद्यात्माभिमानिनो दुःखभयादिमरत्त्वं दृष्टमिति तस्येव 
वेद्प्रमाणजनितज्रक्षात्मावगमे तद्भिमाननिवृत्तो तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्तं 
दुःखभयादिसत्त्वं भवतीति शक्य कल्पयितुम् । नहि धनिनों गृहस्थस्य 
धनाभिमानिनो धनापद्दारनिमित्त दुःखं दृष्टमिति तस्मेव प्रत्रजितस्थ धना- 
मिमानरद्दितस्य तदेव घनापद्दारनिमित्त दुःख भवति | नच कुण्डलिनः 

कुण्डलित्वाभिमाननिमित्त सुखं दृष्टमिति तस्येव कुण्डलवियुक्तस्थ कुण्ड- 
लित्वाभिमानरहितस्य तदेव कुण्डलित्वाभिमाननिमित्त सुख भवति । 

तदुक्त श्ुद्या---“अशरीर वाब सन््तं न प्रियात्रिये स्पृशतः” ( छान््को७ 
८।१२।१ ) इति । शरीरे पतितेद्शरीरत्वं स्थात्, न जीवत इति चेन्न 

१ “इत्येबमादा' भा. पा. । २ बटोवजेतमिल्युपकान्तं “नेक्षेत्रोथन्तसादिव्य' इत्यादि । 
प्रजापतित्रतम् । ३ विध्यनुप्रवेशों विधिसेबन्धः । 
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सशरीरत्वस्य मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात् | न झ्यात्मसः . शरीरात्माभिमान*» 

लक्षण मिथ्याज्ञान मुक्त्वान्यतः सशरीरत्व॑ शकय कल्पयितुम् । निल* 

मशरीरत्वमकर्मनिमित्तव्वादिद्ययोचाम । वत्कृतधमोधमेनिमित्त सशरी- 
रत्वमिति चेन्न, शरीरसंबन्धस्यासिद्धस्वाद्धमोधमंयोरात्मरृतत्वासिद्धेः । 
शरीरसंबन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसब्लादन््धपरम्प- 

रैषाउनादित्वकल्पना । क्रियासमवायाभावाब्ात्मनः कठेत्वानुपपत्तेः । 
संनिधानमात्रेण राजप्रश्वतीनां दृ््ट कठेत्वमिति चेन्न, धनदानायु- 
पार्जितभ्रृत्यसंबन्धित्वात्तेषां कठेत्वोपपत्ते: । न त्वात्मनो धनदानादिव- 
रुछरीरादिमिः खस्वामिसंबन्धनिमित्त किंचिच्छक्य कल्पयितुम् | मि- 
थ्याभिमानस्तु प्रयक्षः संबन्धद्ेतु१। एतेन यजमानत्वमात्मप्तो व्याख्या- 
तम् । अत्राहुः---देहादिव्य तिरिक्तस्यात्मन भात्मीये देद्दादावभिमानों 
गौणो न मिथ्येति चेन्न, प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः । 
यस्य हि प्रसिद्धों वस्तुभेदः, यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोडन्वयव्यति- 

रेकाम्यां सिंहशब्दप्रययभाड्युरुयोउन्यः प्रसिद्ध, ततश्वान्यः पुरुष 
प्रायिकेः क्रोयेशोयोदिभिः सिंहगुणै: संपन्नः सिद्ध, तस्य पुरुषे सिंहशब्द- 
प्रदयौ गोणो भवतो नाप्रसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्थ त्वन्यत्रान्यशब्द्प्रत्मयो 
आन्तिनिमित्तावेव भवतो न गोणों। यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमि- 
ट्गृद्ममाणविशेषे पुरुषशब्द्प्रययो स्थाणुविषयो, यथावा शुक्तिकाया* 
मकस्माद्रजतमिति निश्चितों शब्द्प्रययो, तद्ठददेहादिसंघाते5हमिति निरुप- 
चारेण शब्दप्रययावात्मानात्माविवेकेनोत्पद्यममानौ कर्थ गौणो शक्यौ 
वदितुम् । आत्मानात्मविवेकिनामपि पण्डितानामजाविपाछानामिवावि- 

विक्तो शब्दप्रययाो भवतः । तस्मादेहदिव्यतिरिक्तात्मास्तित्ववादिनां 
देहादावहंप्रययो मिथ्येव न गौणः । तस्मान्मिथ्याप्रद्ययनिमित्तत्वात्सश- 
रीसत्वस्थ सिद्ध जीवतो5पि विद्ुुषो5शरीरत्वम् | तथाच नब्द्यविद्विषया 

१ कूटस्थस्य कृत्ययोगान्न कतुंत्वमित्यर्थ:'। २ शब्दः शाब्दबोधश्रेत्यर्थ: । ३ निरुप- 
चारेण गुणज्ञानं विना। ४ श्रवणमननकुशलतामात्रेण पण्डितानां अजुत्पज्ञसाक्षात्कारा- 
णामिति यावत् । 



अंधि. ४। सू.. ४ ] अथमाध्याग्रे प्रथमः पाद३ । श्डे 

श्रुतिः-तथर्थाउट्दिनिर्वयनी वल्मीके सवा प्रत्यस्ता शर्यीतेबमेचेदं शरीरं 
 शेते | अथायमंशरीरोड्सतः आ्राणो अद्वेव तेज एवं ( बुह० छा४।७ ) 
इति । “सचझ्लुरचपझ्लुरिव सकर्णोडकर्ण इव सवागवागिव समना अमनां 
इब सप्राणोउप्राण इब इति च । स्पृतिरपषि च---“खितप्रज्ञस्थ कां 
भाषा ( भ० गी० २।५४ ) इल्याद्या खितग्रल्ललक्षणान्याचक्षाणा विदुष: 
सर्वप्रवृत्यसंबन्धं द्शयति । तस्मान्नावगतत्रझात्मभावस्य यथापूर्व संसा- 

रिव्वम् । यस्य तु यथापूर्व संसारित्व॑ नासाववगतत्रद्मात्ममाव इत्यनव- 
दम । यत्पुनरुक्त श्रवणात्पराचीनयोर्मनननिद्ध्यासनयोदशनाद्विधिशे- 

पत्वं ब्रह्मणो. न स्वरूपपयेवसायित्वमिति | न। अवगल्यर्थव्वान्मनन- 

निदिध्यासनयो; । यदि ट्यवगर्त बद्यान्यत्र विनियुज्येत भवेत्तदा वि- 

विशेषत्वम् । नतु तदस्ति, मनननिदिध्यासनयोरपि श्रवणबद्वगल- 

थंत्वातू । तस्मान्न प्रतिपत्तिवेधिविषयतया शाम्रप्रमाणकत्वं न्नह्मणः 

संभवतीद्यत। खतगञ्मेव ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक॑ वेदान्तवाक्यसमन्वया- 

दिति सिद्धमू । एवंच सति “अथातो ब्द्वजिज्ञासा' इति तद्विषयः प्थ- 

क्शाल्वारम्भ उपपद्यते । ग्रेतिपत्तिविधिपरत्वे हि “अथातो धर्मजिज्ञासे!- 

टेबारब्धत्वान्न एथक्शाखमारभ्येत | आरभ्यमाणं चेवमारभ्येत-“अथातः 

परिशिष्ट धर्म जिज्ञासेति', 'अथातः ऋत्वर्थपुरुषार्थयोर्जिज्ञासा (जे ० ४४ ११) 

इतिवत् | तद्मात्मेक्यावगतिस्तवप्रतिज्ञातेति तद्र्थों युक्तः शाखारम्भ+--- 

“अथातो बत्रक्मजिज्ञासा' इति । तेस्माद॒हं त्रह्मास्मीयेतद्वसाना एवं सर्वे 

विधयः सवोणि चेतराणि प्रमाणानि । नहाहेयानुपादेयाद्वैतात्माबगतो 
निर्विषयाण्यप्रमाटकाणि च् प्रमाणानि भवितुमहेन्तीति । अपिचाहुः--- 

१ अहिनिल्वेयनी सर्पत्वकू वल्मीकादी अल्यस्ता निक्षिप्ता सता सर्पेण त्यक्ताभिमाना 
बतेत एवमित्यायूदहाम् । २ ब्रह्मसाक्षात्कारोड्वगतिस्तदर्थत्वात् । ३ विधिशेषत्वेन 
ब्रह्मापणेषपि । ४ अथात इति तृतीये श्रुद्यादिभिः शेषशेषित्वे सिड्धे सति अनन्तरं 
शेषिणेव शेषस्थ॒प्रयुक्तिसंभवात्कोताम कऋतबे प्रकुरुते को वा पुरुषाथोयेत्रि जिशासा 
प्रवृत्ता चतुर्थादो । ५ तस्मात् ज्ञानस्त प्रमेयप्रमातृबाधकत्वाभावात् । 



२४ श्रद्मसतशाइरभाष्यम् । [ अधि. ५। सू. हैं३ 

“गौणेमिथ्यात्मनोउसत्वे पुत्रदेहादिबाधनात्ू । सद्गह्मात्माहमित्येवं बोचे 

कार्य कर्थ भवेत् ॥ अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्माक्प्रमाठ्वमात्मनः । अ- 

न्विष्टः स्यात्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः ॥ देहात्मप्रशयों यद्ञ्ममाण- 

व्वैन कल्पितः । लौकिक तद्ददेवेदं प्रमाणं त्वाउ5त्मनिश्चयात् इति ॥४॥ 
इति चतुःसत्री समाप्ता । 

५ ईक्षत्यघधिकरणम् । छू० ५-११ 
एवं तावदेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगतिप्रयोजनानां जश्लात्मनि 

तात्पर्येंण समन्वितानामन्तरेणापि कार्योनुप्रवेश त्रक्मणि पयेबसानमु- 
कम | जह्मय च सर्बक्ष सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिनाशकारणसित्युक्तम् । 
सांख्यादयस्तु परिनिष्ठित वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मनन््यमानाः प्रधा- 
नादीनि कारणान्तराण्यनुमिमानास्तत्परतयेव वेदान्तवाक्यानि योज- 
यन्ति । सर्वेष्वेब वेदान्तवाक्येषु रष्टिविषयेष्बननुमानेनेब कार्येण कारणं 
लिलक्षयिषितम् । प्रधानपुरुषसंयोगा नित्यानुमेया इति सांख्या मन्यन्ते। 
काणादास्त्वेतेभ्य एव. वाक्येभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमनुमिमते अणूंश्व 
समवायिकारणम् । एवमन्येडपि तार्किका वाक्याभासयुक्तयाभासाव- 

ष्टम्भाः पूर्वपक्षवादिन इहोत्तिप्ठन्ते । तत्र पेंद्वाक्यप्रमाणश्ञेनाचायेण 
वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगतिपरत्वदशनाय वोौक्याभासयुक्त्याभासविप्रति- 
पत्तयः पूर्वपक्षीकृय निराक्रियन्ते । तत्र सांख्याः पधान त्रिगुणमचेत्न 

१ गोणेति। पुत्रदारादिष्वात्माभिमानो गौणः तत्र मेदानुभवात् । देहेन्द्रियादिषु 
त्वमेदानुभवान्न गोण: किंतु मिथ्या | तदुभयात्मनों5सत्वे पुन्रदेहिबाधनात-गोणात्म- 
नो5सत्वे पुत्रकलत्रादिबाधनं, मिथ्यात्मनोज्सत्वे देहेन्द्रियादिबराधनं च। तथाच छोक- 
यात्राकार्य सद्क्माहमिति बोधकार्य-अद्वैतसाक्षात्कारश्व कर्थ भवेत् । अन्वेश्व्यात्मविज्ञा- 
नात-“य आत्मापहतपाप्मा', 'सोइन्वेशटव्य:' इति तद्विज्ञानात्पूवैमात्सनों मातृत्व प्रमा- 
प्रमेयप्रमाणविभागश्व । तेन तदभावे काय-नोत्पद्यत इत्यर्थ: । आत्मनिश्चयाव् आज्रह्म- 
स्वस्पसाक्षात्कारादित्यर्थ: । २ कार्यसंबन्धं विनापि । ३ अनुमेया इति। बुद्धो यः प्रति- 
बिम्ब: स॒ तादशबिम्बपूर्वकः प्रतिबिम्बत्वात् दर्पणे मुखाभासवदित्यनुमानम् । 
४ व्याकरणमीमांसान्यायाः पदवाक्यप्रमाणानि । ५ वाक्याभासेंषु युक्ष्याभासेषु च 
विप्रतिपत्तियेषां ते । 



अधि. ५। सू. « ] प्रथमाण्याने अथसः पादः । श्थ् . 

जधतः काश्णमिति मम्यभाना आईः--यामि वेदान्सवाक्यानि संबे- 
शरय सर्वशक्तेजेदणों जगत्कारणलं द्शेयन्तीलबोचसतामनि प्रधानकाश्णप- 
शेडपि योजयितुं शक्यन्ते । सर्वशक्तित्व॑ लाबअधानस्मापि खविकारदिः 

' बयसुपपदते । एवं सर्वश्वत्वमप्युपपंथते । कथम् । यज्षु ज्ञान मन्यसे 
स॒सत्त्वरधर्मः 'खत्याहसंजायते आजम! (गी० १४।१७ ) इति स्मृते;। 
तेन च सत्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञा योगिनः 

प्रसिद्धा: | सत््वस्त्र हि निरतिशयोत्कर्षे सर्वेश्षत्व॑ प्रसिद्धमू । न केवल- 
स्याकायेकारणस्य पुरुषस्योपरब्धिमान्रस्थ सर्वज्ञत्व॑ किंचिज्लात्व वो 
कल्पयितुं_ शक्यम् । त्रिगुणत्वात्तु प्रधानस्यथ सर्वज्ञानकारणभू्त॑ सस्ते 
प्रधानावस्थायामपि विद्यत इति पग्रधानस्थाचेतनस्येव सतः सर्वज्ञत्वमु- 
पचयेते । वेदान्तवाक्येष्ववश्यं च त्वयापि सर्वज्ञ बल्माभ्युपगच्छता 
सर्वज्ञानशक्तिमस्वेनेब सर्वज्ञत्वमुपगन्तव्यमू । नहि सर्वविषय ज्ञान 
कुर्बदेव श्रह्म वर्तते । तथादि--ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति 
सखातडय ब्रह्मणो हीयेत् । अथानित्यं तदिति ज्ञानक्रियाया उपर- 

मेतापि ब्रह्म, तदा सर्वेज्ञानशक्तिमत््वेनेव सर्वेज्ञषववमापतति । अपिच 
प्रागुत्पत्ते:ः सवेकारकशून्य अक्षेष्यते त्वया । नच ज्ञानसाधनानां 
शरीरेन्द्रियांदीनामभावे ज्ञानोत्पत्ति! कस्यचिदुपपन्ना । अपिच प्रधान- 
स्थानेकात्मकस्य परिणामसंभवात्कारणत्वोपपत्तिम्रेदादिवत् , नासंहतस्ये 
कास्मकस्य त्रद्मण इलेबं प्राप्त इदं सूत्रमारभ्यते--- 

इक्षतेनीशब्दम ॥ ५ ॥ 
न सांख्यपरिकल्पितमचेतन प्रधान जगतः कारणं शक्यं वेदान्ते 

ध्वाश्रयितुम् । अशब्दं हि तत् । कथमशब्दत्वं, ईक्षतेः--ईक्षितृत्वश्रव- 
णात्कारणस्थ | कथम् । एवं हि श्रुयते--“सदेय सोम्येदमरत् आीदेफ- 
मेकाहिलीवम! (छान््दो ० ६।२।१) इत्युपकम्य “बदेशद/मकुकाहं:मजा- 

दिसेझहः । ३ प्रधानादे: कारणत्वं तकंपादे युंक्तिमिर्निरस्पतिं) अक्ृण: | हि हे 
पांदे समथ्येते । । 

ब्र० सू० ३ 



२६ ज़ह्सूत्रशाहरभाष्यमू । [ अधि. ५। सू. 

पिःशरेजोडहालत' (छान्दो० ६।२।३) इति । तत्रेदृशब्दवाच्य नाम- 
याकृत॑ जगत्मागुत्पत्तेः सदात्मनावधाये तस्पेव प्रकृतस्य सच्छ- 

ब्दवाच्यस्थेक्षणपू्वेक तेज: प्रभ्नतेः सट्ठ॒त्व दशेयति । वधान्यत्र---'अआकका 

वा इश्मेकः छजात्र आसीत। नाम्यश्कियवन मिक्फ्त् | स इध्षतस छोकान 
रुजा इति ।स इमॉलोकानरजत' (ऐत० १।१।१) इतीक्षापूर्विकामेव 
सृष्टिमाचष्ट । क्िश्च पोडशकल पुरुष प्रस्तुयाइ--“स ईश्षांचक्रे । स 
प्राणमस्जत” (प्रश्०७ ६।३) इति । ईक्षतेरिति च॑ धात्वर्थनिर्देशोडमि- 

प्रेत, यजतेरितिवत् । न धातुनिर्देश! । तेन “यः संवेज्ञ: स्वेविद्यस्य 
ज्ञानमर्य तप: । तस्मादेतड्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते” (मुण्ड० १॥१९) 
इत्येबमादीन्यपि सर्वेश्लेश््ररकारणपराणि वाक्यान्युदाहर्तव्यानि । यत्तक्त 

सतक्त्वधर्मण ज्ञानेन सवेज्ञ प्रधानं मविष्यतीति, तन्नोपपयते । नहि प्रधा- 

नावस्थायां गुणसाम्यात्सत्त्वधर्मो ज्ञान संभवति। ननूक्त सवज्ञानश- 
क्तिमत्त्वेन सवेज्ञ भविष्यतीति । तद॒पि नोपपद्मते । यदि गुणासाम्ये 
सति सच्त्वव्यपाश्नयां ज्ञानशक्तिमाश्रित्य सवेज्ञ प्रधानमुच्येत कार्म रज- 
स्तमोव्यपाश्रयामपिज्ञानप्रतिबन्धकशक्तिमाश्रिय किंचिज्ज्षमुच्येत । 

अपिच नासाक्षिका सक्त्ववृत्तिजोनातिनाउमिधीयते । न चाचेतनस्य 

प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति | तस्मादनुपपन्नं प्रधानस्य सर्वेज्ञत्वम् | योगिनां 
तु चेतनत्वात्सत्त्वोत्कषेनिमित्त सर्वेज्ञत्वमुपपन्नमित्नुदाहरणम । अथ 
पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षितृत्व॑प्रधानस्थ कस्प्येत, यथाप्रिनिमित्तमय:पि- 

ण्डादेदेंग्धृत्वम् । तथासति यन्निमित्तमीक्षितृत्व॑ प्रधानस्य तदेव सर्वेक्ष मुख्य 
ब्रद्ध जगतः कारणमिति युक्तम् । यत्पुनरुक्त त्नफ्ञणोउपि न मुख्य सबे- 
जझत्वमुपपयते, निल्ज्ञानकरियत्वे ज्ञानक्रियांप्रति खातव्रयासंभवादिति । 

१ सामान्यतः सब जानातीति सर्वज्ञ: । तत्तद्विशेषधर्मंघटादिपुरस्कारेण स्व वेत्तीति 
सर्वेषित् । एतड्ह्म जायमान हिरिण्यगभोर्य कार्यमू । २ सांख्यीयं स्मतसमाघानसुप- 

न्यस्थ वृषयति--यत्तूक्तमिति । ३ भचेतनस्थाज्ञातृतं॑ तच्छब्दार्थ:। ४ सेश्वरसांख्य- 
मतमाह-अथेति । 
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अजन्नोच्यते--इदं तावद्धवान्प्रष्टव्यः, कर्थ नित्यज्ञानक्रियस्वे सर्वश्षत्व- 
हानिरिति | यस्थ हि सर्वेविषयावभासनक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति सोउसबेक्ष 
इति विप्रतिषिद्धमू । अनिलत्वे हि झञानस्थ कदाचिज्ञानादि कदाचिश् 
जानातीत्यसवेज्ञत्वमपि स्थात् । नासौ ज्ञाननिद्यत्वे दोषोउडस्ति झ्ञामानि- 

टत्वे शानविषयः स्वातश्रयव्यपदेशो नोपपंद्मत इति चेन्न, ग्रेततौष्ण्यप्र- 
काशेउपि सवितरि दददति प्रकाशयतीति खातद्यव्यपदेशद्शेनात् । नल्ु 
सवितुर्दा्मप्रकाश्यसंयोगे सति दह्दति प्रकाशयतीति व्यपदेशः स्थात् , 
नतु ब्रह्मणः प्रागुत्पत्तेज्ञानकर्मसंयोगो5स्तीति विषमो दृष्टान्तः । न । अस- 
त्यपि कर्मणि सबिता प्रकाशत इति कठेत्वव्यपदेशदशेनात् । एवमसत्यपि 
ज्ञानकर्मणि त्रह्मणः “तदेक्षतः इति करेत्वव्यपदेशोपपत्तेने वैषम्यम् | कमी- 

पेक्षायां तु त्रह्मणीक्षिव॒त्वश्रुतयः सुतरामुपपन्नाः । किं पुनस्तस्कर्म, यत्पा- 
गुस््पत्तेरीश्वरज्ञानस्थ विषयो भवतीति । तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीये 

नामरूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रूम: । यत्मसादाद्धि योगिनाम- 
प्यतीतानागतविषयं प्रद्यक्ष॑ ज्ञानमिच्छन्ति योगशास्षविद), किमु 
वक्तव्य तस्य निल्सिद्धस्येश्वरस्य सृष्टिस्थितिसंहतिविषय निलज्ञान 

भवतीति । यद्प्युक्त आगुक्त्तेजरह्मणः शरीराद्सिंबन्धमन्तरेणेक्षितृत्वम- 
नुपपन्नमिति, न तच्चोद्यममवतरति, सवितृप्रकाशवद्भह्मणो ज्ञानस्वरूपनि- 
चत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तेश। अपिचा5विद्यादिमतः संसारिणः शरीराय- 
पेक्षा ज्ञानोत्पत्ति: स्थान्न ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्थेश्ररस्य । मश्नो चेमा- 
वीश्वरस्य शरीरायनपेक्षतामनावरणज्लञानतां च द्शेयत:---“न  सब्ल॑ 

काँय कारण च विद्यतो न तत्समश्राभ्यधिकश्व दृश्यते । परास्य शक्ति- 
विंविधेव श्रूयते खाभाविकी ज्ञानवछक्रिया च! ( खेक्ता० ६८ ) इति। 
“अपाणिपादो जबनो प्रहीता पश्यलचक्षुः स हझणोत्यकर्णः | स वेत्ति 

वेद्य न च तस्थास्ति वेत्ता तमाहुरप्यं पुरुष महान्तम! ( श्लेल०-३+९५९ ) 

१ प्रततेत्यस्य संततेल्यर्थ:। २ असत्यपि अविवक्षितेडपि | ३ भ्रकृत्यर्थव्र्ययार्थस्यापि 
बाघाभावात्सुतरामित्युक्तम् । ४ कार्य शरीरम्, करणमिन्द्रियजातम् ।  - 
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इति च। नलु नास्ति तावज्ज्ानप्रतिवन््धकारणवानीश्वरादन्य; संसाख्र, 
आन्फोडबो5स्ि- कष्स. वान्कोउलोडण्ति: जिक्ादा ( बृह० ३।७।२३ ) 

इति भ्रुतेः । तन्न॒किमिद्मुच्यते संसारिणः शरीरायपेक्षा श्ञानोत्पत्ति- 

मेंशवरस्ति । अश्नोच्यले--स्ं, नेश्वरादन्यः संखारी। तथापि 

देदाादिसंघातोपाधिसंबन्ध इष्यत एवं, घटकरकगिरिगुद्दायुपाधिसंचन्ध 

इब व्योम्नः । तत्कृतश्थ॒ शब्दपत्ययव्यवद्दारो छोकस्य इष्ठो घटच्छिद्ं 

करकादिच्छिद्रमित्यादिराकाशाव्यतिरेकेडपि, तत्कृता चाकाशे घटा- 

काशादिभेदमिथ्याबुद्धिदे्टा । तथेह्पि देहादिसंघातोपाधिसंबन्धाविवे- 

ककृतेश्वरसंसारिभेद्मिथ्याबुद्धि! । दृश्यते चात्मन एबं सतो देहादिसं- 

घाते5नात्मन्यात्मत्वार्भिनिवेशो मिथ्याबुद्धिमात्रेण पूर्वेण । सति चेद॑ 

संसारित्वे देद्दायपेक्षमीक्षिद्॒त्वमुपपन्न॑ संसारिण: । यदृप्युक्ते प्रधान- 

स्थानेकात्मकत्वान्मदादिवत्कारणत्वोपपत्तिनोसंहतस्य त्रक्कण इति, तत्प्र- 

धानस्थाशब्द्त्वेनेव प्रत्युक्तम् । यथा तु तर्केणापि ब्रद्मण एबं कारणत्व 

निर्बोढुं शक्यते न श्रधानादीनां तथा प्रपद्चयिष्यति---“न बविलक्षण- 

त्वादस्प-( त्र० २।९।४ ) इत्येबमादिना ॥ ५ ॥ 

अश्नाह--यदुक्तं नाचेतनं प्रधान जगत्कारणमीक्षित॒त्वश्रवणादिति 
तदन्यथाप्युपपयते, अचेतनेडपि चेतनवदुषचारदशनात् । यथा प्रत्या- 

सन्नपतनतां नद्याः कूलस्यारक्ष्य कूर्ल पिपतिषतीतल्यचेतनेड5पि कूले चेत- 

नवदुपचारो दृष्ट;, तद्ददचेतनेउपि प्रधाने प्रत्यासब्नसगें चेतनवदुपचारों 

भ्रविष्यति “तदेक्षतँ इति । यथा छोके कश्रिश्रेवनः खात्वा आुक्तवा 
चापराह्े ग्रामं रथेन गमिष्यामीतीक्षित्वानन्तरं तथेब नियमेन प्रवर्तते 

तथा प्रधानमपि मह॒दा्याकारेण नियमेन प्रषर्तते । तस्माब्षेवनबदुपच- 

येते । कस्मात्युतः कारणाहिदाय मुख्यमीक्षिदृत्वमौपचारिक॑ कल्प्यते, 

पतत्तेज ऐशक्षतः, “ता आप ऐश्वन्त'ः ( छान्न्दो० ६।२।३,४ ) इति चाचे- 

तनयोरप्यप्तेजसोश्रेतनवदुपचारद्शनात्ू । तस्मात्सकदेकमपीक्षणमौप- 

१ अभिनिवेशो मिथ्यामिमानः । 
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चारिकमिति गम्यते, “उपचारप्राये वचतात' इति । एवं प्राप्त इदं 
सूत्रमार भ्यते--- 

गौणश्रेन्नात्मशब्दात् ॥ ६॥ 
यदुक्त' प्रधानमचेतन सच्छब्दवाच्य॑ तस्मिन्नीपचारिक ईक्षति३, 

अप्तेजसोरिवेति, तदसत् । कस्मात् , आत्मशब्दात् । 'सदेव सोम्येद्मप्र 
आसीत! इत्युपक्रम्य तदैक्षत तत्तेजोडस्जत' ( छानन््दो० ६।२।१,३ ) 
इति च तेजोड्बन्नानां रृध्टिमुक्त्वा तदेव प्रकृत सदीक्षितर, तानि ले 
तेजो5बन्नानि, देवताशब्देन परामृश्याह-“सेयं देवतैक्षत हन्ताहमि- 
मास्तिस्रों देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' 
( छान््दो० ६।३।२ ) इति । तत्न यदि प्रधानमचेतन गुणवृत्त्येक्षित् 
कल्प्येत तदेव प्रकृतत्वात्सेयं देवतेति परास्श्येत । न तदा देवता जीव- 
मात्मशब्देनामिद्ष्यात् । जीवो हि. नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां 
धारयिता, तसठप्रसिद्धेनिर्वंचनाश । स॒ कथमचेतनस्य॒प्रधानस्थात्मा 

भवेत् । आत्मा हि नाम स्वरूपम्। नाचेतनस्थ प्रधानस्थ चेतनो जीब१ 
स्वरूप भवितुमहेति । अथ तु चेतन त्रह्म मुख्यमीक्षित परिगृश्मते तस्थय 
जीवविषय आत्मशब्द्प्रयोग उपपद्चते | तथा “सय एषोडणिमैतदा- 
त्थ्थमिद् सर्व तत्सयं स आत्मा तसर्वमसि श्रेतकेतो' ( छान््दो० ६। 
१४।३ ) इत्यनन्न 'स आत्मा' इति प्रकृत॑ं सदणिमानमात्मानमात्मशब्दे- 
नोपद्श्य “तस्वमसि श्वेतकेतो' इति चेतनस्थ श्वेतकेतोरात्मत्वेनोपकि- 

शति, अप्रेजसोस्तु विषयत्वादचेतनत्वं, नामरूपव्याकरणादो च॒ प्रयोज्य- 

त्वैमेव निर्देशातू, नचात्मशब्द्वरत्किंचिन्मुख्यववे कारणमस्तीति युक्त 

कूलवर्रौणत्वमीक्षितृत्वस्थ | तयोरपि 'ब सदधिष्ठितत्वापेक्षमेवेक्षिशतत्वम् । 

सतस्त्वात्मशब्दान्न गौणमीक्षित्त्वमित्युक्तम् ॥ ६ ॥ 

१ अनेन पूर्वसष्यनुभूतेन प्राणधृतिहेतुनात्मना सद्रपैण यथोक्ता देबताः स्गोनन्तर्र 
अबिश्य मास रूप॑ चेति विस्पष्टमासमम्तात्करवाणीति पंरा देवतेक्षिंतवरतीत्यथः | 
३ कूलस्थ गुणबृत्त्या पिपतिषावदुक्तमप्तेजसोगौणमीक्षितृतमिश्यथें: । 



३० श्रद्मसूत्रशाक्रभाष्ययू । [ अधि. ५। सू. के 

अथोच्येताचेतनेडपि प्रधाने भवद्यात्मशब्दः, आत्मनः संवोर्थकारि- 
त्वात् , यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि श्र॒ुद्ये भवद्यात्मशब्दो ममात्मा भद्र- 
सेन इति । प्रधानं हि पुरुषस्यात्मनो भोगापवर्गों कुर्वदुपकरोति, राज्ष 
इव अृत्यः संधिविग्रह्दिषु वर्तमानः । अथवैक एवात्मशब्दश्रेतना- 
चेतनविषयो भविष्यति, भूतात्मेन्द्रियात्मेति च श्रयोगद्शनात् । 
यथजैक एवं ज्योतिःशब्दः ऋतुज्वलनविषयः । तत्र कुत एतदात्मशब्दा- 
दीक्षतेरगौणत्वमित्यत उत्तर पठति--- 

तज्निछ्ठस्य सोक्षोपदेशात् ॥ ७ ॥ 
न प्रधानमचेतनमात्मशब्दाल्म्बन॑ भवितुमहेति, ख॒ आत्मा' इति 

प्रकृते सदणिमानमादाय “तत्त्वमसि श्रेतकेतों' इति चेतनस्थ ख्ेतके- 
तोर्मोक्षयितव्यस्थ तन्निष्ठामुपदिश्य “आचायेवान्पुरुषो वेद, “तस्य ताव- 
देव चिरं यावन्न विमोक्ष्येज्ध संपत्स्ये” ( छान्दो० ६।१४।२ ) इति 
मोक्षोपदेशात् । यदि ह्ाचेतन प्रधान सच्छब्द्वाच्यं तदसीति आाहये- 
न्मुमुक्षुं चेतन॑ सन्तमचेतनोठसीति तेदा विपरीतवादि शास्मं पुरुषस्या- 
नथायेत्यप्रमाणं स्थात् । नतु निर्दोष शाख्रमप्रमाणं कल्पयितु युक्तम । 
यदि चाज्षस्य सतो मुमुक्षोस्वेतनमनात्मानमास्मेत्युपदिशेञ्माणभूर् 
शार्सलं स॒ अ्रद्धानतयान्धगोलाज्वूलन्यायेन तदात्मदृष्टि न परित्यजेत् , 
तह््यतिरिक्त चात्मानं न प्रतिपयेत, तथा सति पुरुषाथोह्विहन्येतानभ 
व ऋच्छेत् । तस्माद्यथा खगोंयर्थिनो3प्रिहोत्रादिसाधनं यथाभूतमुप- 
दिशति तथा मुमुक्षोरपि 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति यथाभू- 
तमेवात्मानमुपदिशतीति युक्तम् | एबंच. सति तप्तेपरशुप्रहणमोक्षरष्टा- 
स्तेन सत्याभिसंधस्य मोक्षोपदेश उपपद्मते | अन्यथा हामुख्ये सदात्म- 

१ अन्नोत्तमपुरुषस्तूभयत्र प्रथमपुरुषे छान्दसत्वात्। २ तदा चेतन सन््तं मुमुझ्षु- 

मचेतनो5सीतिब्रुवच्छाज्न . विपरीतवादिभूत्वा पुंसोइनथोयेतिकृत्वा स्पादप्रमाणमिति 
ग्रोजना । ३ अन्न विहतिमुक्तिभाकत्वाभाव: । ४ “यथा सत्याभिसंधस्तप्त परकु गह्माति 
स न द्मतेडथ मुच्यते' इति । 



झधि, ५ | सू. ८ ] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः । ह्१ 

तत्त्वोपदेशे “अहमुक्थमस्मीति विद्यात्) ( ऐ० आर० २॥१॥२॥६ ) 
इतिवत्संपन्मात्रमिंद्मनित्यफर् स्थात् । तत्र मोक्षोपदेशों नोपपलेत । 
तस्मानज्न सदणिमन्यात्मशब्दस्य गोणत्वम् । भृत्ये तु स्वामिशयभेदस्य 
प्रद्मक्षत्वादुपपन्नो गौण आत्मशब्दो ममात्मा भरद्रसेन इति। अपिच 
कचिद्रोणः शब्दों दृष्ट इति नेतावता शब्दश्रमाणकेडर्थे गोणी कल्पना 
न्याय्या, सर्वत्रानाश्वासप्रसज्ञात् । यत्तक्त चेतनाचेतनयोः सांघारण 
आत्मशब्दः ऋतुज्वछनयोरिव् ज्योतिःशब्द इति, तन्न, अनेकार्थत्वस्था- 
न्याय्यत्वात् । तस्माब्रेतनविषय एवं सुख्य आत्मशब्दअतनत्वोपचारा- 
द्वृतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति च | साधारणत्वे5प्यात्मशब्द्स्य 
न प्रकरणमुपपदं वा किंचिन्निश्वायकमन्तरेणान्यतरबृत्तिता निधोरयितुं 
शक्यते । नचात्राचेतनस्य निश्चायकं किंचित्कारणमस्ति । प्रकृतं तु 
सदीक्षिठ्, संनिद्दितश्चेतनः श्रेतकेतुः, नहि चेतनस्य श्रेतकेतोरचेतन 
आत्मा संभवतीत्यवोचाम । तस्माब्वेतनविषय इहात्मशब्द इति निश्ची- 
यते । ज्योति:शब्दो5पि लौकिकेन प्रयोगेण ज्वछन एवं रूढो3र्थवादक- 
ल्पितेन तु ज्वलनसादइ्येन क्रतो ग्रवृत्त इतद्यहष्टान्त:। अथवा पूर्वसूत्र 
एवात्मशब्दं निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारणत्वशझुतया व्याख्याय ततः 
खतञ्र एवं प्रधानकारणनिराकरणद्देतुव्योख्येयः “तन्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशात्' 
इति । तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ॥ ७ ॥ 

कुतश्व न प्रधान सच्छब्द्वाच्यमू-- 

हेयत्वावचनाच ॥ ८ ॥ 

यद्यनात्मेव प्रधानं सच्छब्दवाच्य “स आत्मा तत्त्वमसि' इतीहो- 
पदिष्ट स्थात्स तदुपदेशश्रवणादनात्मकज्ञतया तन्निष्ठो मा भूदिति मुख्य- 
मात्मानमुपदिदिक्षुस्तस्थ द्वेयत्व॑ जूयात् । यथारुन्धतीं दिदशेयिषुस्तत्स- 
मीपस्थां स्थुां ताराममुख्यां प्रथममरुन्धतीति आहयित्वा तां प्रद्म- 
ख्याय पगश्चादरुन्धतीमेब ग्राहयति तदन्नायमात्मेति जूयात्। नचेबम- 

१ उक्थ प्राण: । मद्यवाक्योत्यं ज्ञानमिदमुच्यते । 
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बोषत्। सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठेध हि. पष्ठप्रपाठकपरिसमाप्तिटैश्यते । 
घहशंब्दः प्रतिक्ञाविरेधोम्युश्यप्रदशेनार्थ: । सत्यपि हेयत्वबचमे प्रति* 
शापिरोधः प्रसक्येत | कारणविज्ञानाद़ि सर्ब॑ विशासमिधि अतिज्ञातम् । 
“'बैत तमादैशमप्राह्यो येमाश्ुतं श्रुत॑ मव्यमम्त मतमविज्ञातं विज्ञातमिति 
कर्थ तु संगबः स आदेशो मवतीति यथा सोम्यैकेन रृत्पिण्डेन सर्वे 
मृस्मय विज्ञांत स्थाह्ाचारम्भणं विकारों नामधेर्थ मृत्तिकेशव सत्यम' । 
“हर सॉभ्य स आदिशों भवति! ( छा० ६।१९।१९,३ ) इति बाक्यो- 
पक्रमे श्रवणांत् । मच सच्छव्दबाच्चे प्रधाने भोग्यवर्गेकारणे देयत्वे- 
नहेयत्वैन वा विज्ञाते भोक्तवर्गों पिज्ञातों भवति, अप्रधानविकारत्वा- 
ड्रोक्तवर्गस्थ । तस्मान्न प्रधान सच्छब्दवाच्यम् ॥ ८ ॥ 

कुंतेश्व न प्रधान सच्छब्दवाच्यम्--- 

साप्ययात ॥ ९॥ 

तदेँवे संच्छब्दधांच्य॑ कारण प्रकृय्य श्रूयते-“यैज्रैतत्पुरुष: स्वपिति 
सोम संतो सोम्थ तढां संपन्नों भवति खमपीतो भव॑ति तस्मादँन 
स्पितीयाचक्षते सं हापीतो मवति' ( छा० ६।८।१ ) इति । एषा 
श्रुतिः स्वपितीलेतत्पुरषस्य लोकप्रसिद्धे नाम निर्वक्ति। खदब्देनेहा- 
त्मोच्यते । यः प्रकृतः सच्छब्दवाच्यसभपीतो भवत्यपिगतों भवती- 
दर्थ: । अपिपूर्वस्येतेलेयार्थत्व॑ प्रसिद्ध, प्रभवाष्ययावित्युत्पत्तिप्रछययो: 
प्रयोगदशनात् । मन/प्रचारोपाधिबिशेषसंबन्धादिन्द्रियाथोन्गृहंस्तद्विशे- 
पषापन्नो जीवो जागरति। तद्वासनाविशिष्टः स्वप्नान्पश्यन्मन:शब्दवाच्यों 
भवति । स॒ उपाधिद्ययोपरमे सुषुप्तावस्थायामुपाधिकृतविशेषाभावा- 

१ है श्तकैसी, उत्त अपि आंदिर्यत इलादेशर्त॑ शात्राचार्योक्तिगम्य वह्वप्राक््यः 
पृष्वानस्यायायमू। ९ वाचोरस्यॉषसुचरोर्थमोण नाम॑बैयमैव विकारों नहुँ घट- 
शराबादिनामातिरिको मद्धि बिकारो बसस््तुतो5स्ति परमार्थतो डस्तिकेब द्ु सर्व्य वस्त्व- 
सतीति । १ यत्र ंंपतो पुंसः खपितीणजेतन्नाम भवति तदा पुरुषः सता संपन्नस्ते- 
नेकीभूत इति योजना । 
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स्खात्यनि प्रत्लीन इबेशि “स्व हापीतों भवति' इत्युजुयते । वक्षा हृवय- 
शब्दनिर्वचरन श्रु८्या द्शितभू---स्त॒ वा एप आत्मा हदि तस्मेतपेश मिझक्त 
हययमिति तस्माद्ृदयमिति' (छा० ८।३।३ ) इति । यथाबाउशना- 

योदन्याशब्द्श्रवृत्तिमूल॑ दुशेयति श्रुतिः----आप एबं तद॒शितं नयमम्ते, 
तिज एवं तत्पीत नयते' (छा० ६।८।३,५ ) इठि थ, एवं स्थमा- 
त्मान॑ सच्छब्द्वाच्यमपीतों भ्रवतीतीममर्थ स्कपितिनामनिर्वचनेन वशै- 
यति । नच चेतन आत्माइचेतनं प्रधान खरूपत्वेद प्रतिफ्येत । यदि 
पुनः प्रधानसेवात्मीयत्वात्खशब्देनेबोच्येत, एबसपि चेदनो3चेतनमप्ये- 
तीति विरुद्धमापच्ेत । श्ुयन्तरं च--्राक्षेनात्मना संपरिष्वक्तो ये 
बाह्य किंचन वेद नान्तरम् ' (बुंह० ४।३।२१ ) इति सुपुप्तावस्थायां 
चेतनेडप्ययं दशयति । अतो यस्मिन्नप्ययः सर्वेषां चेतनानां तबेत्न 
सच्छब्द्वाच्यं जगतः कारण न प्रधानम् ॥ ९॥ 

कुतमश्च न प्रधान जगतः कारणमू--- 

गेलिसामान्यात् ॥ १०॥ 
यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्वपि मिन्ना कारणाबगतिरभ्रव्रिष्यत्क» 

चिथ्चेतन ब्रह्म जगतः कारण कचिदसेतन प्रधान कचिदन्यदेवेति, ततः 
कदाचित्प्रधानकारणवादाजुरोधेनापीक्षयादि ऋवणमकस्पयिष्यतू । नरवे- 
तद॒स्ति । समानेत्र हि सर्वेषु वेदास्तेषु चेतनकारणावगति; ।” यक्ष« 
प्रेक्वछल; सभी विशों विस्फुलिड्ा विप्रतिध्तेरभ्षेवमेषेतस्मादासमन३ सर्वे 
ऋ्रणा. यथायत्र्न विप्नतिन््ठन्ते प्राणेश्यों देगा देवेभ्यो छोका: ( को०७ 
३।३ ) इति । “तस्माद्ठा एतस्मादात्थन आकाश; संभूतः (लै० २।१) 
इति । “आत्मत एवेद सर्दम! (छा० ७)२६।१ ) इति | “आत्मन 
एप प्राणो जायते' (भ्र० ३।३ ) इति चालान+- कास्णत्वं दशेयरिल 

१ अशितशब्दस्थाज्षस्प द्रवीकरणेन नग्रनाजरणादापोदइशनायाः । छान््द्समेकवर्चर्न । 
द्रावकौदकपाननयनात्तस्य शोषणादुद्भ्यं तेज; । आकारए्छान्दस: । ९ गदिरवगंतिः । 
३ विश्नतिष्टरन् नानागतित्वेन दिशे दशापि प्रदुताः स्थुरिव्यर्थ; । 



8. * ब्ह्मसूत्रशाह्ुरभाष्यम्ू । [ अधि, ६। सू. १ 

सर्वे वेदान्ताः। आसशब्दश्य चेतनवचन इत्यवोचाम | मह्य पमा- 
ण्यकारणमेतयद्वेदान्तवाक्यानां चेतनकारणत्वें समानगतित्वं, चश्”ु- 
रादीनामिव रूपादिषु । अतो गतिसासान्यास्सर्वज्ञ ब्रह्म जगतः 

कारणम् ॥ १० ॥ 
कुतश्र सर्वज्ञ ब्रह्म जगतः कारणमू--- 

अआुतत्वाच ॥ ११॥ 
खशब्देनेव च सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमिति श्रूयते श्वताश्वत- 

राणां मओपनिषदि सर्वज्ञमीश्वरं प्रकृय्य 'स कारणं केरणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिज्निता न चाधिपः (श्रे० ६।९ ) इति । तस्मात्सर्वज्ष 
ब्रह्म जगतः कारणं, नाचेतनं ग्रधानमन्यद्वेति सिद्धमू ॥ ११ ॥ 

६ आनन्दमयाधिकरणम् । स्ू० १२-१९ 
“जन्मादस्य यतः” इत्यारभ्य “श्रुतत्वाच' इत्येवमन्तेः सूत्रैयोन्युदा- 

हतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां सर्वज्ञ। सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो जन्मस्थिति- 
लयकारणमितल्पेतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्व॑ न्यायपूर्वक॑ ग्रतिपादितम् । गति- 
सामान्योपन्यासेन च सर्वे बेदान्ताश्थेलनकारणवादिन इति व्याल्यातम्- 
अतः परस्थ ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति । उच्यते(छिरूपं हि. जद्याबमम्बते, 
नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्ट, तद्विपरीत॑ च सर्वोपाधिविवर्जितम् । 
“यत्र दि.कैलमित्र-अबरि-सप्तिर.हकरे:परयति यत्र- स्कसन-सर्वमात्मेबा- 

भूललत्केन: कं पदयेत् )( बृह० ४।५।१५ ) “यत्र नान्यत्पश्यति नान््यच्छू- 
णोति नान्यद्विजानाति स भूमा5थ यत्रान्यत्पर्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
तद॒ल्पं वो वे भूमा तदम्तमथ यद्ल्पं तन्मत्येम! (छान्दो० ७।२४।१) 
'सबोणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाइभिवद्न्यदास्ते! (तै० 
आ० ३।१२।७ ) “निष्कछ निष्कियं हस्त सिरनय- जिदखनम् । भजू- 
तस्व . पर. खेल दग्धेन्धनमिग्रनछम (खे० ६।१९) "नेति नेति' 
( गृ० २।३।६ ) इति “अस्थूछमनणु' (बृ० ३।८।८ ) ्यूनमन्यत्सानं 

१ अज्ञातज्ञापकर्त प्रामाण्यमू । २ करणाधिपा जीवास्तेषामधिपः । 



अधि. ६ | सू. १२] प्रथमाध्याये अ्रथमः पादः | श्ष 

संपूर्णमन्यत् (इति-चेब॑ सदखझो विद्यानियाविकयभेदेन-” जद्ाणों - ठिरू- 
पठां-बश्षेयन्ति -बाक्यानि) । तत्राविद्यावस्थायां ब्ह्मण उपास्योपास- «८ 
कादिलक्षण: सर्वो व्यवहारः) तत्न कानिचिद्भह्मण उंपासनान्यभ्युदया- 
थोनि, कानिचित्कमसुक्त्थोनि, कानिचित्कर्मसमृद्यथोनि । तेषां 
गुणविशेषोपाधिभेदेन भेद: । एक एवं तु परमास्मेश्वरस्तैसैगैणविशेषै- 
विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि 
मिचन्ते । तं-ग्रथा-यक्षोपालते वदेव भक्ति - इति-नछुले।, . यथाऋ्रतुर- 
स्मिलोके पुरुषो भवति तथेत; प्रेय भवति! (छा० ३।१४।१ ) इति 
च् । स्मृतेश्व-“यं य॑ वापि स्मरन््भाव त्मजलन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति 
कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥। ( गी०-८१६ ) इति । यद्यप्येक आत्मा 
सर्वभूतेषु स्थावरजड्गमेषु गृढ़स्तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्यादात्मनः 

कूटसथनिययस्यैकरूपस्पाप्युत्तरोत्तरमाविष्कृतस्थ तारतम्यमेश्रयेशक्तिबि- 
शेषैः श्रूयते-“तस्थ य आत्मानमाविस्तरां वेद! ( ऐ० आ० २।३२॥१ ) 
इत्यत्र । स्म्रतावषि-“यद्यद्धिभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदे- 
वावगच्छ त्व॑ं मम तेजोंडशसंभवम् ॥ (गी० १०।४१ ) इति। यत्र 
यत्र विभूद्यायतिशय: स स॒ ईश्वर इत्युपास्यतया चोद्यते । एबमिहाप्या- 
दिल्यमण्डले हिरण्मय; पुरुष: सर्वपाप्मोदयलिज्ञात्पर एवेति वक्ष्यति । 
एवं “आकाशस्तछिन्नातं (ज० ११।२२) हट्यादिषु द्रष्टव्यम् । 

एवं सद्योमुक्तिकारणमप्यात्मज्ञानमुपाधिविशेषद्धा रेणोपद्श्यमानमप्य- 
विवक्षितोपाधिसंबन्धविशेष॑ परापरविषयत्वेन संदिल्यमानं वाक्यगति- 
पर्याठोचनया निर्णतव्य भवति । यथेहैव तावत् “आननन््द्मयो5भ्या- 
सात्' इति । एवमेकमपि न्क्मापेक्षितोपाधिसंबन्ध॑ निरस्तोपाधिसंबन्ध॑ 

चोपास्थस्वेन शेयत्वेन च वेदान्तेषृपदिश्यत इति प्रदशेयितुं परो अन्थ 
आरभ्यते । यज्ञ “गतिसामान्यात्र इत्यचेतनकारणनिसकरणमसुक्त 

तद॒पि वाक्यान्तराणि ब्रद्मविषयाणि व्याचक्षाणेन त्रह्मविपरीतकारण- 
निषेघेन प्रप्यते-- 

१ व्तुतआं भवेज्ज्ञानं कर्मतञ्ममुपासनम् । २ आविस्तरामतिशयेन प्रकठम् । 



१ व्रह्यसृत्रशाइरभाष्यमू। [ अधि. ६ । सू. २ 

आनन्द्मयोध्भ्यासात् ॥ १२॥ द 
तैत्तिरीयके:भ्रमर्य, प्राणम्थ, मधोमयं, विज्ञानमयं, चालुक्रम्था- 

मआ्रायते---“तंस्माद्ा एतस्माद्विशञानमयात् । अन्योडन्तर आंत्मानन्द्मयः' 
(तै० २५) इति। तत्र संशयः--किमिहानन्दमयशब्देन परमेव 
ब्रह्मोच्यते यत्परक्ृृतम् “सत्य ज्ञानेमनन्तं अ्रद्बा (तै० २॥१) इति, 
किंवापन्नमयादिवद्भह्मणो5थोन्तरमिति । कि तावआपं, शंह्णो इथीन्तर- 
मसुख्य आत्मानन्द्मयः स्थात् । कस्मात् । अन्नमयायमुख्यात्मप्रवाहप- 
तितत्वात् । अथापि स्थात्सवोन्तरत्वादानन्दमयो मुख्य एबात्मेति । 
न॒ स्यात्प्रियाद्यययवयोगाच्छारीरत्वश्रवणाथ । मुख्यश्रेदात्मानन्द्सय:- 
स्थान्न प्रियादिसंस्पशेः स्था। इह तु॒*तस्थ प्रियमेष शिरः” इलादि 
श्रयते । शारीरत्वं च श्रयते---“तस्येष एवं शारीर आत्मा । यः पूर्वस्य' 
इति । तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्येष एवं शारीर आत्मा य एप आनन्द- 
मय इत्यर्थ: । नच सशरीरस्थ सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शा वारयितुं शक्यः । 
तस्मात्संसार्येबानन्दमय आत्मेयेव॑ प्राप्त इद्मुच्यते---“आनन्दमयों- 
अभ्यासात् । पर एवात्मानान्दसयों भवितुमहेति | कुतः । अभ्यासांत् । 
परस्मिश्नेव ह्मात्मन्यानन्द्शब्दो बहुकृत्वो5भ्यस्यते । आनन्द्भयं प्रस्तुत्य 
'रसो वे सः इति तस्थेव रसत्वमुक्त्वोच्यते---“रस._छोवाय रूब्ध्बा55- 
नन्दी भवति' इति, “को ह्ेवान्यात्कः प्राण्यात् । यदेष आकाश आन- 
न्दो न स्थांत् । एप बेवानन्द्याति' (ते० २।७) "सैषानन्दस्य 
मीमाश्सा भवत्ति,, “एतमानन्दमयमात्मानसुर्पसंक्रामति,, “आनन्द 
जह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्वन' (ते० २॥८,९) इति। आनन्दो 
भ्रद्देति व्यजानात्' ( तैत्ति० ३।६ ) इति थ। श्रुद्यन्तरे व “विज्ञान- 
मानन्दं त्रक्ष/ (बृ० ३।९॥२८ ) इति ब्द्मण्येवानन्द्शब्दो दृष्ट:। एव- 
मानन्द्शब्द्स्य बहुकत्वों ब्रक्षण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा ब्रक्मेति गम्यते । 

१ तस्य निष्फलत्वश्रुत्या निरंशत्वादिद्यर्थ:। २ को वाइन्याशलेद , को वा विशिष्य 
: आष्याजीवेत् ॥ ३ आनन्दयाति आनन्दयतीत्यर्थ:। ४ उपसंक्रमर्ण आ्राप्तिः ब्रह्मण: 
खरूपमिति शेषः । द 



अधि, ६ । सू, १४ ] प्रथमाज्यावे प्रथम: पादः । ३७ 

यचृक्तमन्नमयाय्रमुस्यात्मप्रवाहपतितत्वादानन्दम यस्थाप्यमुख्यतवमिति, 
नासौ दोष: । आनन्दमयस्य सवोन्तरत्वात् । मुख्यमेव श्यात्मानसुपदि- 
दिक्कु शा छोक॑बुद्धिमनुसरत् , अन्नमर्य शरीरमनात्मानमत्यन्तमूढा- 
नामात्मत्वेव प्रसिद्धमनूद्य मूषानिषिक्तद्गुतताम्रादिप्रतिसावत्ततो5न्तरं 
ततो<न्तरमिलेवं पूर्वण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमात्मेति भाह- 
यत् , प्रतिपत्तिसौकयापेक्षया स्वोन्तरं मुख्यमानन्दमयमात्मानमुपदिदे- 
जैेति शिष्टतरम । यथारुन्धतीनिदशने बह्लीष्वपि तारास्मुख्याखरून्ध- 
तीषु दर्शितासु यान्या प्रदश्येते सा मुख्यैवारुन्धती भवति, एवमिहा- 
प्यानन्दमयस्य सवोन्तरत्वान्मुख्यमात्मत्वम् । यत्तु बूषे, प्रियादीनां 

शिरस्त्वादिकल्पनानुपपन्ना मुख्यस्यात्मन इति, अतीतानन्तरोपाधिज- 
निता सा न खाभाविकीद्यदोषः । शारीरत्वमप्यानन्द्मयस्थान्नमयादि- 
शरीरपरम्परया प्रदश्येमानत्वातू , न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं संसारि- 
बतू , तस्मादानन्द्मयः पर एवबात्सा ॥ १२ ॥ 

विकारणब्दाब्नेतिचेन्न प्राचुयोत ॥ १३॥ 
अन्राह---नानन्द्मयः पर आत्मा भवितुमहेति । कस्मात्, विकार- 

शब्दात्। प्रकतिववनादयमन्यः शब्दों विकारवचनः समधिगवः, 
आनन्द्मय इति मयटो विकाराथत्वात् । तस्मादन्षमयादिशब्दवद्विकार- 
विषय एवानन्दमयशब्द इंतिचेत् , न। प्राचुयोर्थेडपि मयटः स्मरणात् । 
'तत््रक्रूचचने मयद”! (पा० ५।४।२१) इति हि शचुरतायामपि 
मयट्र् स्मयेते । यथा “अज्नमयों यज्ञ इलन्नप्रचुर उच्यते, एवमानन्द- 
प्रचुरं त्रह्मानन्दमय उच्यते। आनन्द्प्रचुर॒त्व॑ च तबह्मणो मनुष्यत्वा- 
दरभ्योत्तरस्मिन्नत्तरस्मिन्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्द्स्य 
निरतिशयत्वावधारणात् । तस्मात्माचुयोर्थ मयद ॥| १३ ॥ 

तद्धेतुब्यपदेशाच ॥ १४॥ 
इतश्व प्राचुयोर्थे मयद् । यस्मादानन्दद्देतुत्व॑ जद्कणो व्यपदिश्ति 

श्रुतिः---एष ह्ोवानन्दयाति' इति । आनन्द्यतील्र्थ: । यो ब्वन्याना- 

१ लोकबुदे: स्थूलप्राहितामनुसरदित्यर्थ: । २ इद्यापि अमुख्य्रप्रवाहे पत्ितस्थापि । 
शरण सू० ४ 



३८ ब्रह्मसूत्रशाहुरभाष्यम् । [ अधि, ६। सू. १७ 

नन््दयति स प्रचुरानन्द इति प्रसिद्ध भवति । यथा छोके योडन्येषां 
धनिकत्वमापादयति स प्रचुरधन इति गम्यते, तद्॒त्। तस्मात्माचुयाँ- | 
थेंडपि मयटः संभवादानन्दमयः पर एवात्मा ॥ १४॥ 

माञ्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १७॥ 
इतग्थानन्द्मयः पर एवात्मा। यअस्मात् “ब्रह्मविदाप्रोति परम् इत्युपकम्य 

“स््यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै० २।१ ) इत्यस्मिन्मअ यत्पकृतं अह्म सत्य- 
ज्ञानानन्तविशेषणेर्निधो रितं, यश्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजज्ञमानि भूता- 
न््यजायन्त, यज्व भूतानि रृष्ठा तान्यनुप्रविश्य गुह्ययामवस्थितं, सवोन्तरं, 
यस्य विज्ञानाय 'अन्योउन्तर आत्माइन्योडन्तर आत्मा इति “अक्रान्त' 
तन्माअवर्णिकमेव ब्रह्मेह गीयते (अन्योउन्तर आत्मानन्द्मयः (तै० २।५ ) 
इति ।(मबतलाक्षणयोम्वेकरर्थल्द युक्त, -अविरोधात् ) अन्यथा हि प्रकृत- 
हानाप्रकृतप्रक्रिये स्थातामू । न चान्नमयादिभ्य इवानन्द्मयादन्यो 5न्तर 
आत्मामिधीयते । एतन्निड्ठेड च “सैषा भागेवी वारुणी विद्या' ( तै० 
३॥६ ) तस्मादानन्द्सय; पर एवात्मा ॥ १५॥ 

नेतरोउ्नुपपत्तेः ॥ १६॥ 
इतश्वानन्द्मयः पर एवात्मा । नेतरः । इतर ईश्वरादनन््यः खंसारी 

जीब इत्यर्थ/ । न जीव आनन्द्मयशब्देनाभिधीयते । कस्मात् । अनुप- 
पत्ते; । आनन्दमय हि प्रझृु्य श्रूयते--'सो5कामयत । बहु स्थां अजा- 
येयेति । स तपोडतप्यत । स तपर्तध्वा । इद्शसर्वमर्जत | यदिदं 
किंच! (तै० २।६) इति । तत्न प्राक्शरीराय्ुतपत्तेरभिध्यान॑ सृज्यमा- 
नानां च विकाराणां स्र॒ष्टरव्यतिरेक:, सर्वविकारसृष्टिश्ब न परस्मादा- 
त्मनोडन्यत्रोपपद्यते ॥ १६ ॥। 

मेदव्यपदेशाच ॥ १७॥ 
इतगश्व नानन्दमयः संसारी । यस्मादानन्द्मयाधिकोरे--“रँसो बे 

सः | रस<ह्वाय लब्ध्चाउनन्दी भवति” (तै० २।७) इति जीवानन्द- 
१ यस्मादित्यस्थ तस्मादिति व्यवहितेन संबन्धः । यज्निधारितं तदेवेद्द गीबत इति 

योजना । ३ एकार्थत्वेसत्युपायोपेयत्वयोगादित्यथं: । ३ अधिकारः श्रकरणम् । 
४ स आनन्दमग्रो रसः सारः। 
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मथो भेदेन व्यपदिशति । नद्दि लब्बेब लब्धव्यों भ्वति। कर वर्ड 
“आत्मान्वेष्टव्य:', “आत्मछाभान्न पर॑ विद्यते' इति श्रुतिस्मृती, यावता न 
उब्यैब छब्धव्यों भवतीत्युक्तम्। बाठम्। तथाप्यात्मनो5प्रच्युतात्मभा- 
क्सैव सतस्तत्त्वानवबोधनिमित्तो देद्ादिष्वनात्मस्वात्मत्वनिश्वयो छो- 
किको दृष्टः । तेन देहादिभूतस्थात्मनो<प्यात्मानन्विष्टोवन्वेष्टव्योडरूब्धो 
लब्धव्योड्श्रुतः भोतज्योडमतो मन््तव्योजविज्ञातो विज्ञातव्य इत्यादिभे- 

दव्यपदेश उपपद्मते । प्रतिषिध्यत एवं तु परमार्थतः सर्वश्ञात्परसेश्वरा- 
दुन््यो द्रष्टा भ्रोता वा नान््यो5तोउस्ति द्रष्टां (बृ० ३॥७॥२३ ) 
इत्यादिना । परमेश्वरस्वविद्याकल्पिताच्छारी रास्कतुर्भक्ति विज्ञानात्मा- 
ख्यादन्यः । यथा मायाविनश्चर्मखड्ड धरात्युत्रेणाकाशमधिरोहतः स एव 

मायावी परमार्थरूपो भूमिष्टोउन्यः । यथावा घटाकाशादुपाधिपरिच्छि- 
म्ादनुपाधिरपरिच्छिन्न आकाशोउन्य; । ईटदहशं च॒ विज्ञानात्मपरमा- 
त्मभेद्माश्रिय “नेतरोडनुपपत्ते:ः, “भेद्व्यपदेशाध्' इत्युक्तम ॥ १७॥ 

कामाच नालुमानापेक्षा॥ १८ ॥ 
आनन्दमयाधिकारे च 'सोउकामयत बहुस्यां प्रजायेय' (तै० २॥६) 

इति कामयितृ्त्वनिर्देशान्नानुमानिकमपि सांख्यपरिकल्पितमचेतन प्रधा- 
नमानन्दमयत्वेन कारणत्वेन वापेक्षितव्यम् । 'ईक्षतेनोशब्दम्' (ब्र० 

१॥१॥५) इति निराकृतमपि प्रधान पूर्वसूत्रोदाह॒तां कामयित्त्वश्रुति- 
माश्रितद्य प्रसन्नास्पुनर्निराक्रियते गतिसामान्यप्रपत्वनाय ॥ १८॥ 

अस्मिन्नस्थ च तद्योगं शास्ति ॥ १९॥ 
इतश्व न प्रधाने जीवे वानन्द्मयशब्दः । यस्माद्स्मिन्नानन्दमये प्रकृत 

आत्मनि प्रतिबुद्धस्यास्य जीवस्य तथ्योग शास्ति | तदात्मना योगस्तद्योग३, 
तडद्भावापत्ति: । मुक्तिरियर्थ: । तदथ्योग॑ शास्ति शाख्रम---“यदा झोवैष 
एतस्मिन्नहश्ये उनात्म्ये3निरुकतेडनिलयने5भर्य प्रतिष्ठा बिन्दते । अथ 

१ अखण्डेकरसस्थ । २ लोकादनपेतो लोकिको5प्रामाणिक: । ३ अनात्मये 
ससंबन्धितयाध्यस्तन्द्रियजातेनापश्ची कृतभूतकार्यणात्म्येन तादात्म्यादिदीने, अनिरुक्ते 
निकृष्योच्यन्त इति निरुक्तानि भूतसुक्ष्माणि तैश्वाभेदवर्जिते, निःशेषज्यस्थानं निरूयर्न 
माया तच्छून्ये । 
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सो5भय गतो भवति | यदा क्षेबेष एतस्सिन्नद्रमन्तरं कुरुते। अथ 
तस्य भय॑ भवति! (तै० २।७ ) इति | एतदुक्त भवति--यदैतस्मिन्ना- 
नन्द्मयेडर्पमप्यन्तरमतादात्म्यरूप॑ पदयति तदा संसारभयाज्न निव- 

त॑ते । यदा ल्वेतस्मिन्नानन्द्मये निरन्तरं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति तदा 
संसारभयान्निवर्तत इति । तथ्च परमात्मपरिपग्रहे घटते, न प्रधानपरिभद्दे 
जीवपरिग्रददे वा । तस्मादानन्द्मयः परमात्मेति स्थितम्ू । इदं त्विह 

वक्तव्यमू---'स वा एप पुरुषोडन्चरसमयः । “तस्माद्वा एतस्मादजन्नरस- 
मयात् । अन्योउन्तर आत्मा प्राणमयः” तस्मात् “अन्योउन्दर आत्मा म- 
नोमयः तस्मात् “अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः (तै० २।१,२,३,४,) 
इति च विकारार्थे मयद्प्रवाहे सत्यानन्द्मय एवाकस्माद्घेजरतीयन्या- 
येन कथमिव मयटः प्राचुयोर्थत्वं॑ ब्रह्मविषयत्व॑ं चाश्रीयत इति । माज- 
वर्णिकब्रक्षाधिकारादिति चेत्ु, न। अन्नमयादीनामपि तर्टि ब्रह्मात्वप्र- 

सज्नः । अत्राह---युक्तमन्नमयादीनामत्रक्षत्व॑, तस्मात्तस्मादान्तरस्थान्तर- 
स्थान्यस्थान्यस्यात्मन उच्यमानत्वात् आनन्द्मयात्तु न कश्चिदन्य आन्तर 
आत्मोच्यते, तेनानन्द्मयस्य त्रह्मत्वम् , अन्यथा प्रकृतद्वानाप्रकृतप्रक्रिया- 
प्रसद्भादिति। अच्नोच्यले--यद्यप्यन्नमयादि भय इवानन्दमयादन्यो उन्तर 
आत्मेति न श्रूयते तथापि नानन्द्मयस्य ब्रद्मत्तं, यत्त आनन्द्मयं गकृत्य 
श्रुयते---“तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः। प्रमोद उत्तरः 
पक्ष: । आनन्द आत्मा । ब्द्षपुच्छ प्रतिष्ठा! (तै० २॥५) इति। ततन्न 
यद्गद्म मश्नवर्ण प्रकृतमू---“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति, तदिद्द “ब्रह्म 
पुच्छ प्रतिष्ठा! इत्युच्यते । तद्विजिज्ञापयिषयेवान्नमयादय आनन्दमय- 
परयेन्ताः प्च कोशा; कल्प्यन्ते । तत्र कुतः अ्रकृतद्ानाउप्रकृतप्रक्रिया- 
प्रसह्व: । ननन््वानन्द्मयस्थावयवत्वेन “ज्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा' इत्युच्यते, 
अज्नमयादीनामिव “इदं पुच्छ प्रतिष्ठा' इत्यादि । तत्र कर्थ ब्रह्मण: स्वप्न- 

घानत्व॑ शक्य॑ विज्ञातुम् | भ्रकृतत्वादिति ब्रुम: । नन््वानन्द्मयावयबत्वे- 

१ उदरभिति उत् अपि अरमल्पम् अन्तरं मेदमू । * आनन्दमयात्तिति 
बरह्मण्यानन्तरत्वमश्रुत पुच्छत्वं तु शुतमिद्यर्थ: । ह 



| 
| 
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नापि ब़द्माणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्व हीयते, आनन्दमयस्थ अद्वत्ता- 
दिति। अश्नोच्यलि--तथा सति तदेव ब्रह्मामन्द्मय आत्मावयवी, तदैव 
च ब्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठावयव इत्ससामऊस्य॑ं स्थातू । अन्यतरपरिभददे तु 
युक्त '्द्य पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्रेव जह्मनिर्देश आश्रयितुं, जद्मशब्दस- 
योगात् । नानन्दमयवाक्ये ब्रह्मशब्दसंयोगाभावादिति । अपिच “त्रह्म 
पुच्छ प्रतिष्ठा' इत्युक्त्वेदमुच्यते---“तद॒प्येष छोको भवति | असन्नेव स 

भवति । असद्गझ्ेति वेद चेत्। अस्ति ब्रद्मेति चेढ्वेंद । सनन््तमेनं ततो 
विदुरिति' (तै० २।६ ) आस्मिश्र ्छोकेडननुकष्यानन्दमयं, अद्षण एव 
भावाभाववेदनयोगुणदोषाभिधानाटुम्यते “््न पुच्छ प्रतिष्ठा' इत्यत्र त्रद्मण 
एवं स्वप्रधानलमिति । न चानन्दमयस्थात्मनो भावाभावशक्ू युक्ता, 
प्रियमोदादिविशेषस्थानन्द्मयस्थ सर्वकोकप्रसिद्धत्वात् । क्थ पुनः स्वप्रधान 
सद्भद्य, आनन्दमयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते--त्रद्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा 
इति । नेष दोष: । पुच्छवत्पुरुछ, प्रतिष्ठा परायणमेकनीर्ड छौकिकस्या- 
ननन््दजातस्य ब्द्यानन्द इत्यतदनेन विवक्ष्यते, नावयवत्वं, “एतस्थैबान- 
न्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' (ब्रह० ४।३।३२ ) इलि 
श्रुअनन्तरातू । अपिच आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यययवत्वेन सविशेष॑ 

अह्ा भ्युपगन्तव्यम् । निरविशेष तु ब्रह्म वाक्यशेषे श्रूयते, वाछानसयोर- 
गोचरत्वामिधानातू---“बैतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मससा सह । 
आनन्द अद्यणो विद्वान | न विभेति कुतश्वनेति' (तै० २॥९ )। अपि 
आनन्दप्रचुर इस्युक्ते दुःखास्तिव्मपि गम्यते प्राचुयेस्य छोके प्रतियों- 
ग्यस्पत्वापेक्षत्यात्ू। तथाच सति, «यन्न नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा' (छा० ७।२४।१ ) इति भूमि ब्रक्मणि तब्य- 
तिरिक्ताभावश्रुतिरुपरुध्येत । प्रतिशरीरं च॒ प्रियादिभेदादानन्द्सयस्थापि 
भिन्नत्वम्। ब्रह्म तु न प्रतिशरीर॑ मिचवते, “सत्य ज्ञानमनन्त अक्षा 
, ॥ पुच्छमित्याधारत्वमात्रं भ्रतिष्टेत । एकनीर्ड एकं सुरूय नीडमधिष्ठानं सोपादानत्य 
जगतः । २ यतो यस्माव् वाच: शक्तिजृत्या तमप्रकाइयेव निषर्तेन्ते । ३ भ्रवियोगी 
बिरोधी तस्थात्मत्वमपेक्षत्रे । यथा विप्रमयो ग्राम इत्यश्न शुद्गाल्पत्वम् । 
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( वैत्ति० २।१ ) ह्ल्यानस्यश्ुतेः, 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी 

सर्वभूतान्तरात्म' (श्रे० ६११) इति च श्ुयन्तरात्ू। नचाननद- 

मयस्याभ्यासः श्रूयते । प्रातिपदिकार्थमात्रमेव हि. सर्वत्राभ्यस्यते--- 

“रसो वै सः, रस्ह्मेवायं लब्ध्वाउनन्दी भवति, को श्ोवान्यात्कः प्रा- 

ण्यात् , यदेष आकाश आंनन्दो न स्थात' । 'सैपानन्दस्य मीमा४सा 

भवति' । “आननदं त्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्रनेति' (ते० २।७।८।९) 
“आनन्दो त्रक्षेति व्यजानात! (तै० ६।६ ) इति च। यदिच आनन्द- 

मयशव्दस्य अद्यविषयत्व॑ निश्चितं भवेत्, तत उत्तरेष्वानन्दमात्रप्रयोगे- 

ध्वप्यानन्द्मयाभ्यास: कल्प्येत । न त्वानन्द्मयस्य ब्रह्मत्वमस्ति, प्रिय- 

शिरस्ववादिमिहँतुभिरियवोचाम । तस्माऋुझन्तरे “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
(बृ० ३॥९१२८ ) इत्यानन्दप्रातिपदिकस्य अक्षणि प्रयोगद्शेनात् । 
'यदेष आकाश आनन्दो न स्थात्” इत्यादिन्नेद्मविषयः प्रयोगो न त्वान- 

न्द्मयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम्ू । यस्त्वय॑ मयडन्तस्थैवानन्दशब्द्स्या- 

भ्यासः---“एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' (तै० २।८) इति, न 

तस्य॒नब्रक्मविषयत्वमस्ति, विकारात्मनामेवान्नमयादीनामनात्मनामुपंसंफ्र- 

मितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात्। नन््वानन्दमयस्योपसंक्रमितव्यस्थान्नम- 

यादिवदत्रह्मत्वे सति नेव विदुषो अद्यप्राप्तिफछ निर्दिष्ट भवेत् । नेष 

दोष: । आनन्दमयोपसंक्रमणनिर्देशेनेव पुच्छप्रतिष्ठाभूतत्रह्मप्राप्तेः फलस्य 
निर्दिष्व्वात् । “तद॒प्येष ल््लोको भवति । यतो वाचो निवध्तैन्ते' इत्या- 

दिना च॒ प्रपद्क्यमानत्वात् । या त्वानन्द्मयसंनिधाने 'सोइकामयत बहु 
स्थां प्रजायेयेति' इय श्रुतिरुदाहता सा “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इत्यनेन 
संनिहिततरेण ब्रह्मणा संबध्यमाना नानन्द्मयस्थ ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । 
तद्पेक्षत्वाध्ोत्तरस्थ ग्रन्थस्य 'रसो बे सः इलादेनोनन्दमयविषयता । 
ननु 'सोडकामयत' इति ब्रह्मणि पुंलिक्षनिदेशों नोपपद्यते । नाय॑ दोषः । 
'तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः इत्यन्न पुंलिड्वेनाप्यात्मशब्देन 
ब्रह्मण; प्रकृतत्वात्। या तु भागेवी वारुणी विद्या “आनन्दो ब्रह्ेति 

9 उपसंक्रमण बाघ:। २ उपसंकमितव्यानां धिषेकेन त्याज्यानाम। 
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व्यजानात् इति, तस्यां मयड़श्रवणात् , प्रियशिरस्त्वायश्रवणाथ्र युक्तमा- 
नन्दस्य॒त्ज्त्वम् । तस्मादणुमात्रमपि विशेषमनाश्रिय न खत एव 
प्रियशिरस्तवादि ब्रह्मण उपपद्मते । नचेह सबिशेष॑ ब्रह्म प्रतिपिपादयि- 
पित॑ं, वाठ्यमसगोचरातिक्रमश्ुतेः । तस्मादन्नमयादिष्विवानन्दमयेडपि 
विकारार्थ एव मयड़िश्षेयो न ॒प्राचुयोर्थः । सूत्राणि त्वेव॑ व्याख्येयानि- 
श्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा इत्यनन्न किमानन्दमयावयवत्वेन अह्य विवक्ष्यत उत 

स्वप्रधानलवेनेति । पुच्छशब्दादबयवत्वेनेति प्राप्त उच्यते---“आनन्द- 
मयो5भ्यासात! आनन्दमय आग त्मेत्यत्र “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इति सप्र- 
धानमेव त्रह्मोपदिश्यते, अभ्यासात् । “असन्नेच स भवति' इत्यस्मिन्नि- 

गमन/छोके ब्रह्मण एवं केवल्स्थाभ्यस्यमानत्वात् । “विफारशब्दान्नेति 
चेन्न प्राचुयोत्” । विकारशब्देनावयवशब्दोउभिप्रेतः । पुच्छमित्यवयव- 
शब्दान्न स्वप्रधानत्वं॑ ब्रह्मण इति यदुक्तं, तस्य परिहारों वक्तत््यः । 
अन्नोच्यते---नाय दोष:, प्राचुयौद्ष्यवयवशब्दोपपत्तेः । प्राचुय॑ ध्राया- 
पत्ति।, अवयवप्राये वचनमित्यर्थ' । अन्नमयादीनां हि शिरआदिषु 
पुच्छान्तेष्ववयवेषूक्ते त्वानन्द्मयस्थापि शिरआदीन्यवयवान्तराण्युक्ट्वाव- 
यवप्रायापत्त्या “ब्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा! इल्याह, नावयवविवक्षया । यतर्का- 

रणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्व॑ त्रह्मण: समर्थितम् । “तद्भेतुब्यपदेशाच! । 
सर्वस्य विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपद्श्यते--- 

“इद< सर्वमरुजत । यदिदं किंच”' (तै० २।६ ) इति । नच कारण 
सत् ब्रह्म स्वविकारस्थानन्दमयस्य मुख्यया वृत््याववव डपपथते । अप- 
राण्यपि सूत्राणि यथासंभव पुच्छवाक्यनिर्दिष्टस्येव त्रह्मण उपपादकानि 
द्रष्टव्यानि । १९ ॥ 

७ अन्तरधिकरणम् । २०-२१ 
अन्तस्तद्धमोपदेशात् ॥ २० ॥ 

इद्माप्नायते--“जथ- य एचोउन्तरादित्प हिरण्मय/ पुरुको...-दझबले 
१ ग्रायापत्तिरवयवक्रमस्य बुद्धी प्राप्ति: । २ अन्तरादित्ये आदित्यमण्डल्सध्ये । 

हिरण्मयो ज्योतिमेयः । आप्रणखाज्खाप्रमनिव्याप्य 
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हिरण्यश्मश॒र्टि रण्यकेश आप्रणखात्सर्थ एवं सुवर्ण:') “तस्थ यथा के 
पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एंच 'सर्वेभ्यः पाप्यभ्य 
उद्देति ह वे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यों य एवं वेद 'इस्धिकेवसम ( छा+ 
१।६।७।८ ) । 'जअवाब्यहस्म “अथ य एवोउन्तरक्षिणि पुरुषों 
दृश्यते' (छा० १।७॥१।५) इत्यादि। तन्न संशय:--किं विशधाक्सो- 
तिशयवशात्मप्तोत्कर्ष: कश्नित्संसारी सूयमण्डके चह्लुषि 'चोपास्य्वेनः 
श्रयते किंवा नित्यसिद्ध/ परमेश्वर इति | कि तावत्याप्तं.. संखारीति । 
कुतः, रूपवस्त्वश्रवणात् । आदित्यपुरुषे तावस “किए इत्यादि 
रूपमुदाहतम् । अक्षिपुरुषेडपि तदेवातिदेशेन प्राप्यते---“तस्यैदस्थ तदेव 
रूपं यदमुष्य रूपम् इति । मच परमेश्ररस्थ रूपवरस्व प्ंक्तम , “जहा. 
व्यमस्पशेमरूपसन्ययम (का० १।३।१५ ) इति अुतेः, आधारशअ्रव- 
णाच्--“य एषो5न्तरावित्ये,, “य एषो3न्तरक्षिणि' इति । नह्ायनाधारस्य 
स्वमहिमग्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याधार उपदिरश्येत । *स अगन्ः 
कस्सिन्प्रतिष्ठित इति स्तर मद्दिेश्नि (छा० ७।२४।१ ) इति । 'आका- 
शवत्सर्बगतश्व निद्य:/ इति च ब्लती भव॒तः | ऐश्वयेमयोवाशुलेश-। मल 
एष ये चामुष्मात्पराश्यो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च ( छा० १३८ ) 
इद्यादिदयपुरुषस्थेश्रयेमयोदा । “स एप ये चैतस्मादवाब्बो कोकासतेषां चेष्टे 
मनुष्यकामानां च॑ (छा० १।७।६ ) इत्यक्षिपुरुषस्य । नच परमेश्वरस्य 
मयादावदेश्वर्य युक्तम , “एप सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेष भूतपाल एप 
सेतुर्विधरएण एपां छोकानामसंभेदाय' ( बृ० ४।0।२२ ) इत्यविशेष- 
अुत्तेः । तस्मान्नाक्ष्यादित्ययोरन्तः परमेश्वर इत्येबं प्राप्ते शूमः---“अन्त- 
स्द्धमपदेशात्' इति, “य णषोउन्तशदित्ये, “य एफोअन्तरक्षिणि' इति च 
श्रयमाण; पुरुष: परमेश्वर एक, न संसारी । कुतः, तद्धमॉपदेशात् । 

१ कपेमेर्कटस्थासः पृृष्ठ(पुच्छ)भागोडइत्यन्ततेजस्री तत्तुल्य पुण्डरीक॑ यथात्यन्तदी- 
प्तिमत्तथास्य देवस्थाक्षिणी प्रहृष्टदीप्तिमती, तस्य उद्तीति उद्ितः उद्गृतः सकार्य- 
सर्वपापास्पृष्ट इत्यथं: । २ स एवं इत्याधिदेविकपुरुषोक्तिः। अमुष्मादादित्यादृध्वैगा ये 
लोकास्तेषामीशिता ये च देवानां कामा भोगास्तषां चेल्यर्थ: २ 
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. तस्य हि परमेश्वरस्त्र ध्मो इद्दोपदिद्टाः । तझथा--“तस्योदिति नाम इति 
। पादियपुरुंपस्त: ज्यूम “स एप सर्वेश्यः पाप्मभ्य उदितः 

मेन विेक्ति |: तदेव च॑ ऋतनिर्दचन नामाक्षिपुरुष- 

प्मी। (छा० ट2७९ ) इत्यादो | तथा 
अ्ोबक्तेस्लास चतुक्थ तयजुखद्भष' इत्युक्सामादात्मकतां 

प्ररमेश्चरस्थोपपयते, सर्वकारणस्कात्सवीत्मकत्तोप- 
आस्भमिके चाधिदेवत फकक्सामे,, वाक्प्राणायात्मके 

_अशल्ममपि--भावमुष्य गेष्णी तौ गेष्णो' इति । तश सवोत्मन एवो 
. प्रफ्श्चते । “वद्य इमे वीणायां गायन्तेतं ते. ग्रायन्ति तस्मात्ते घनसनयः 
' (छा १७६ ) इति चर छौकिकेप्नपि गानेष्वल्मैद ग्रीयमानत्व॑ दुशे 

अति । तब परम्रेश्वरपरिपरदें घटते, 'ययद्विभूविमत्सत्त्व॑ श्रीमदूर्जितमेव 
: वा तशदेवाबगल््छ त्वं सम तेजोंशसंभूषम्' ( १०४१) इति भग- 
:;: बढ्रीवादशसात् ।  छोककामेशित॒त्वमपि निरकुशं श्रुयमाणं परमेश्वर 
जार हा य्तुक चुक्ते हिर्ण्यश्मश्रुत्वादिरूपशअ्रषर्ण परमेश्वंरे नोपपद्मत इति 

अंत्र शअूमः--स्वात्परमेश्वरस्मापीच्छावशान्मायामर्य रूप साधकाजुप्र- 
दार्थम् । 'माया छोषा भया सृष्टा यन््मां पश्यसि नारद्। सर्वभूतगुण 
युक्त मेतं मां ज्ञातुमदेसि' इति स्मरणात् । अपिच यत्र तु निरस्तसर्व 
विश्वेष॑ पारमेश्वरं रूपमुपदिश्यते, भवति तन्न शाख्रमू---“अश्ब्दमस्पशे- 
मरूपमव्ययम्' इत्यादि । सर्वकारणत्वातु विकारघर्मेरपि केश्विद्विशिष्ठ: 
परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्दिश्यते--“सर्वकमों सर्वकामः सर्वगन्धः खर्व- 
रसः (छा० ३।१४।२ ) इत्यादिना | तथा हिरिण्यश्मश्ुत्वादिनिर्देशो5पि 
भविध्यति । यद्प्याधारश्रवणान्न परमेश्वर इति, अशन्नोच्यते-स्वमहद्विम 
प्रतिष्ठस्याप्याधारविशेषोपदेश उपासनार्थों भविष्यति) सर्वगतत्वाद्भद्वणों 
व्योमवत्सवोन्तरत्वोपपत्तेः । , ऐश्वयेमयोदाशभ्रवणमप्यध्यात्माधिदैष तवि- 

१ यी सवीत्मकऋुक्सामात्मकी तावमुध्यादित्यरथस्य गेष्णी पादपर्वणी । २ सनियौधायां। 
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भागापेक्षमुपासनार्थभेव । तस्मात्परमेश्वर एवाध्ष्यादितद्ययोरन्तरुपदि 

इयते ॥ २० ॥ 

भमेदव्यपदेशाचान्य! ॥ २१ ॥ 
अस्ति चादिद्यादिशरीरामिमानिभ्यो जीवेभ्योउन्य ईश्वरोडन्तयॉमी, 

थय आदितले तिष्ठन्नादिद्यादन्तरो यमादि्त्ो न बेद् यस्थादिल्ः शरीर 
य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमृतः (बछु७..३+७/९ ) 
इति श्रु्न्तरे भेदव्यपदेशात् । तत्र हि “आदित्यादन्तरो यमादिदो न 
बेद' इति वेदितुरादित्याद्विज्ञानात्मनोडन्योउन्तयोमी स्पष्ट निर्दिश्यते । 
स एवेहाप्यन्तरादिय पुरुषो भवितुमहँति, श्रुतिसामान्यात् । तस्मात्प- 

रमेश्वर एवेहोपद्श्यित इति सिद्धमू ॥ २१ ॥ 

८ आकाशाधिकरणम् । स्तू० २२ 
आकाशस्तलिज्ञात् ॥ २२॥ 

इद्मामनन्ति--- 'अस्य छोकस्य का गतिरित्याकाश इति द्वोवाच 
सवोणि ह् वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यनत आकाश ं प्रत्यस्तं 
यन्तद्याकाशो छ्ोवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्' ( छान््दो०“१॥९॥९ ) 
इति । तत्र संशयः-किमाकाशशब्देन पर ब्रलह्मभिधीयत उत भूता- 
काशमिति । कुतः संशय, उभ्यत्र प्रयोगदशेनात् । भूतविशेषे 
तावत्सुप्रसिद्धों छोकवेदयोराकाशशब्दः जद्यण्यपि कचित्मयुज्यमानो 
हृश्यते । यत्र वाक्यशेषवशाद्साधारणगुणश्रवणाद्वा निधोरितं ब्रह्म 
भवति, यथा--“यदेष आकाश आनन्दो न स्थात् (तै० २७) 
इति, “आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेद्धिता ते यदन््तरा तद्भह्म' ( छा० 
८।१४।१ ) इति चैवमादोौ । अतः संशय: । कि पुनरत्र युक्त, भूता- 
काशसिति । कुतः, तद्धि प्रसिद्धतरेण अ्रयोगेण शीघ्र बुद्धिमारोहति । 
नचायमाकाशशब्द उभयो: साधारण: शक्यों विज्ञातुं, अनेकार्थत्वप्रस- 

. १ बेदितुः प्रमातुः, विज्ञानात्मनः अन्तःकरणोपहितात्। २ अस्येति शालावत्यो 
आ्राह्मणो जेवलिराज प्रच्छति । ३ निवेहिता उत्पत्ति स्थितिहेतुः, ते नामरूपे यदन्तरा 
यस्मादन्ये यस्थ वा मध्ये स्तः तज्ञामरूपास्टृष्ट ब्रझ्ेति वाक्यशेषादतन्राकाशो अ्ल्षेल्यर्थ:। 
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ज्ञातू । तस्माद्रह्मणि गौण आकाशशब्दो भवितुमहेति । विभुत्वादिभिर्हि 
बहुमिधेमें; सदृशमाकाशेन ज्ह्म भवति । मुख्यसंभवे गोणोउर्थोड- 
प्रहणमहति । संभवति चेह मुख्यस्येवाकाशस्य ग्रहणम् । नलु भूताका- 
शपरिप्रहे वाकक््यशेषों नोपपद्यते---(सवोणि हू वा इमानि भूतान्याका- 
शादेव समुत्पय्नन्ते' इत्यादिः । नेष दोष: । भूताकाशस्थापि वाय्वादि- 
क्रमेण कारणत्वोपपत्ते: । विज्ञायते हि---तस्माह्षाः»छलस्मकत्मस 
आकाश: संभूतः | आकाश्माद्ायुः । वायोरप्िः' (ते० २।१ ) इत्यावि। 
ज्यायस्व्वपरायणत्वे अपि मभूतान्तरापेक्षयोपपयेते भूताकाशस्थापि । 
तस्मादाकाशशब्देन भूताकाशस्य प्रहणमिल्ेवं प्राप्ते जूम:---“आकाशस्त- 
छिन्नात' आकाशशब्देन त्ह्मणो प्रहणं युक्तम् । कुत:ः, तलिद्नातू । परस्य 

हि ब्रह्मण इदं लिज्लम---“स्वोणि हू वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्प- 

यन्ते' इति । परस्माद्धि अह्मणो भूतानामुत्पत्तिरेति वेदान्तेषु मयोदा । 
नलु भूताकाशस्थापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्व॑ दुर्शितम् । सत्य दर्शि- 
तम् । तथापि मूलकारणस्य त्रह्मणो5परिग्रहदाकाशादेवेत्यवधारणं, 
सवोणीति च भूतविशेषणं नानुकूढं स्थात्। तथा “आकाश ं प्रत्यस्ते 
यन्ति! इति बद्लिज्ञ “आकाशो देबेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम् 
इति च ज्यायरत्वपरायणत्वे । ज्यायस्त्व॑ ह्यनापेक्षिक परमात्मन्येवेकस्मि- 

न्नाम्नातमू--“ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्यायान्दिवों ज्याया- 

नेभ्यो लोकेभ्यः (छा०..३।१४।३ ) इति । तथा परायणत्वमपि पर- 
मकारणत्वात्परमात्मन्येवोपपन्नतरम् । श्ुतिश्य॒भवति--“विज्ञानमानन्द॑ 
ब्रह्म रातेदातुः परायणम्” (बृ० ३।९।२८ ) इति । अपि चान्तव- 
स्वदोषेण शालावल्यस्थ पक्ष निन्दित्वा, अनन्त किंचिद्क्तुकामेन जेब- 
लिना आकाश: परिगृहीत्त;, त॑ चाकाशमुद्वीथे संपाधयोपसंहरति---“स- 

एष परोवरीयानुद्वीथ: स एषोडनन्तः (छा० १॥९॥२) इति । तब्ा- 

१ रातेघेनस्थ दातुः यजमानस्थ । २ देशतोअनन्तत्वं परत्वं, गुणत उत्कृष्त्वं वरीयसवं , 
, कालतो वस्तुतश्वापरिच्छिन्नतमानन्तम् । परेभ्यः खरादिभ्योधतिशयेन श्रेष्य वा 
| परोवरीयस्त्वम् । 
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मन्य अह्यलिज्नम् । यत्पुनरुक्त भूताकाशं प्रसिद्धिबलेन प्रथमतरं प्रती- 
यत इति, अन्न घबूम:---प्रथमतरं प्रतीतमपि सत् वाक्यशेषगतान्जह्मशु- 
णान्दट्ठा न परिशृद्यते । दर्शिवश्थ अक्षण्यप्याकाशशब्द4+---'आकाशो वे 
नाम नामरूपयोर्निर्वेहिता' इल्ादों । तथाकाशपयोयवाचिनामपि ब्रह्मणि 
प्रयोगो दृश्यते--“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्व 
निषेदु:ः (ऋण०सं० १।१६४।३९) "सेषा भागेवी वारुणी विद्या परमे 
ब्योमन्प्रतिष्ठिता' (ते० ३)६ ) “* कं ब्रह्म ख॑ं ब्रह्म (छा० ४।१०।५ ) 
पं पुराणम' (बवृ० ५।१ ) इति चेवमादा । वाक्योपक्रमेउपि वर्तमान- 
स्थाकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशायुक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा । “अभ़िर- 
धीतेडनुबवाकम! इति हि वाक्योपक्रमगतोड्प्यप्रिशब्दो माणवकविषयों 

हदृश्यते । तस्मादाकाशशब्दं अल्लमेति सिद्धमू ॥ २२ ॥ 

९ प्राणाधिकरणम् | सू० २३ 
अत एवं प्राण; ॥ २३ ॥ 

उद्गीथे---प्रेस्तोतयो देवता प्रस्तावमन्वायत्ता' इत्युपक्रम्य श्रुयते--- 
“कतमा सा देवतेति आ्राण इति होवाच सबोणि हू वा इमानि भूतानि 
प्राणमेबामिसंविशन्ति प्राणमभ्युल्निहते सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता' 
(छा० १।११।४७,५ ) इति | तत्र संशयनिर्णयो पूर्ववद्ेव द्रष्टज्यों । 
'प्राणबन्धनं हि सोम्य सनः? (छा० ६।८।२ ) “आाणस्य प्राणम (ब्लु० 

४।४।१८ ) इति चेवमादो त्रह्मविषयः प्राणशब्दो दृश्यते, बायुविकारे. 
तु असिद्धतरों छोकवेदयो;, अत इह प्राणशब्देन कतरस्थोपादानं युक्त- 

मिति भवति संशय; । कि पुनरत्र युक्तम् | वायुविकारस्य पशवृत्ते: 
ग्राणस्योपादानं युक्तम् । तत्र हि. प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्यवोचाम । 
ननु पूर्ववदिद्ापि तहिल्लाड्रह्मण एवं प्रहर्ण युक्तम् | इद्ापि वाक्यशेषे 

९ व्योमन् व्योज्ि, परमे प्रकृष्ट, अक्षरे कूटस्थब्रह्मणि, ऋचो ऋगुपलक्षिता: सर्वे 
वेदा ज्ञाफाः सन्ति । यरिमन्नक्षरे विश्वेदव अधिनिषेदुरधिष्ठिताः॥ २ चाक्रायण- 
षिर्घनार्थी राश्षे यज्ञ गत्वोवाच--हे प्रस्तोत:, या देवता प्रस्तावं-सामभक्तिमन्वाय- 
त्तानुगता । 
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भूतानां 'संवेशनोद्रमन पारमेश्वरं कर्म प्रतीयते | न । मुख्येडपि प्राणे 
भूतसंवेशनो ह्मनस्य दशेनात् । एवं द्यान्नायते---'यदा वे पुरुषः स्वपिति 
प्राणं तेर्हिं वागप्येदि प्राणं चह्कु३ प्राण श्रोत्न प्राण मनः से यदा अ्रदु- 
ध्यते प्राणादेवाधि पुनजोयन्ते! (झ० ब्रा० १०।३।३।६ ) इति। 
प्रशक्ष॑ चेतत्स्मपकाले प्राणवृत्तावपरिल॒ुप्यमानायासिन्द्रियवृत्तयः परिछु- 
प्यन्ते प्रबोधकाले च प्रादुभेवन््तीति । इन्द्रियसारत्वाथ भूतानामबिरुद्धो 
मुख्ये प्राणेडपि भूतसंवेशनोद्रमनवादी वाक्यशेष: । अपिचादित्यो5न्न 
चोद्रीथप्रतिहाार्योदिवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्यानन्तरं निर्दिश्येते | कय 
तयोश्रेश्त्वमस्ति, तत्सामान्याथ आणस्थापि न ज्द्यत्वभिलेज प्राप्ते सूत्र- 
कार आह---“अतएव प्राणः इति | “तल्िज्ञात्' इति पूर्वसत्रे निर्दि- 
ष्टम । अतएवं तहछिद्लात्प्राणशब्दमपि पर ब्रह्म भवितुमदंति । प्राणस्थापि 
हि ब्रद्मलिज्ञसंबन्धः भ्रयते---“सवोणि हू वा इमानि भूतानि श्राणमेबा- 
मिसंविशन्ति प्राणमभ्युलिहते' (छा० १॥११।५ ) इति। प्राणनि- 
मित्तो सर्वेषां भूतानामुत्पत्तिप्रढयावुच्यमानौ ग्राणस्य॒ त्रह्मतां गमयतः । 
नन्क्त मुख्यप्राणपरिप्रहेषपि संवेशनोद्रमनद्शेनमविरुद्धं, स्वापप्रबोधयो- 
देशेनादेति । अश्नोच्यते--खापप्रवोधयोरिन्द्रियागमेव केवलानां 
प्राणाश्रय॑ संवेशनोद्रमन दृश्यते, न सर्वेषां भूतानाम् । इहतु सेन्द्रि- 
याणां सशरीराणां च जीवाविष्टानां भूतानां, 'सवोणि हृ वा इमानि 
भूतानि' इति श्रुतेः। यदापि भूतश्रुतिमंदहाभूतविषया परियृह्मयते तदापि 
अह्यलिज्ञत्कसविरुद्धमू । ननु सद्दापि विषयेरिन्द्रियाणां स्वापप्रबोधयो: 

प्राणेउप्ययं प्राणान्र प्रभव॑ शणुमः---“यदा सुप्तः खभ्न न कंचन पश्य- 

त्यथास्मिन्प्राण' एवैकधा भवति तदैन वाक्सरबैंनोममिः सहाप्येति' 

(कौ० ३।३ ) इति। तत्रापि तडिज्ञात्पराणशब्दं त्रद्दध । यत्युनरज्नावि- 

१ संवेशनोद्॒मनं लयोदयो | २ तहिं तस्यामवस्थायां, वारू अनुक्तकर्मेन््ियोपलक्षणम् , 
चक्षुःश्रोत्र तादगुबुद्धीन्द्रियाणां, बुद्धिरपि मनसा लक्ष्यते । ३ भूतेष्विन्द्रियाणि सृक्ष्मत्वा- 
द्वोक्तुसामीप्याश्व साराणि अतस्तेषां लयोदयोत्त्येतरेषामपि तत्सिडे: शेषघटनेत्यर्थ: । 

श्रु० सू० ५ 
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व्यसंनिधानात्राणस्थात्रह्मतमिति, तदयुक्तम् | वाक्यंशेषबलेन प्राणझ- 
ध्दस्य त्रद्मविषयतायां प्रतीयमानायां संनिधानस्थाकिंचित्करत्वात् । 
यत्पुनः प्राणशब्दस्य पश्चवृत्तो प्रसिद्धतरत्वं, तदाकाशशब्दस्थेव प्रति- 
विधेयम् । तस्मात्सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्थ बत्रह्मत्मम् । अन्न 
केचिदुदाहरन्ति---'प्राणस्य प्राणम', 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः इति 
च्। तदयुक्तम | शब्द्भेदात्मकरणात्र संशयानुपपत्ते: । यथा पितुः 
पितेति प्रयोगेउन्यः पिता पष्ठीनिर्दिष्टोउन्यः प्रथमानिर्दिष्टः पितुः पितेति 
गम्यते, तद्गत् “प्राणस्य प्राणम' इति दाब्दभेदात्प्रसिद्धाआणादन्यः 
प्राणस्य प्राण इति निश्चीयते । नहि स एवं तस्पेति भेदनिर्देशाहों भवति। 
यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स एव तत्र प्रकरणी 
निर्दिष्ट इति गम्यते । यथा ज्योतिष्टोमाधिका रे---“बसन्ते वसन्ते ज्यो- 
तिषा यजेत' इत्यत्र ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमविषयों भवाति, तथा परस्थ 
ब्रह्मणः प्रकरणे “प्राणबन्ध्न हि. सोम्य मनः इति श्रुतेः. प्राणशब्दो 

वायुविकारमात्र कथमवगमयेत् । अतः संशयाविषयत्वान्नेतदुदादरणं 
युक्तम। प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे संशयपूर्व पक्षनिर्णया उपपादिता; ॥ २३॥ 

१० ज्योतिश्ररणाधिकरणम् । खू० २४-२७ 
ज्योतिश्वरणाभिधानात् ॥ २४ ॥ 

इद्मामनन्ति---“अथ यदतः परो दिवो ज्योतिद्दीप्यते विश्वतःप्ृष्ठेषु 
सर्वतःप्रष्ठेष्वनुत्तमेपृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे 
ज्योति: (छा० ३।१३।७ ) इति । तत्न संशय;--किमिह ज्योतिःशब्दे- 
नादिदादि ज्योतिरभिधीयते किंवा परमात्मेति । अथोनन््तरविषयस्यापि 
शब्दस्य तहिद्वाद्रक्षविषयत्वमुक्तम् । इह तु तहिब्लमेवास्ति नासतीति 
विचायेते । कि तावज्माप्तम् । आदित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिग्ृह्मत 

. १ वाक्यात्संनिधान दुबलमित्यर्थ: । २ प्राणः परमात्मा बन्धनमाश्रयः खरूप॑ यस्थेति 
विग्नह: । ३ गायच्युपाधिब्रह्मोपास्यनन्तरमुपास्यन्तरोक्त्यर्थोष्थशब्दः । अतो दुलोका- 
त्परः परस्तावज्योतिर्दी प्यते तदिदम्मिति जाठरे ज्योतिष्यध्यस्थते । विश्वस्मात्प्राणिवर्गांत् 
सर्वैस्माद्भरादिलोकाच् पृष्टेबूपरीलर्थः । 
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इति । कुतः, प्रखिद्धे! । वो ज्योतिरिति द्वीमौ शब्दों परस्परमतिद्द- 
न्द्विविषयों श्रसिद्धों । चह्ुईत्तेनिरोधक श्ार्वरादिक तम उच्यते । 
तस्या एवालुप्राहकमादितदादिक ज्योतिः। तथा 'दीप्यते” इतीयमपि 
श्रुतिरादितद्यादिविषया श्रसिद्धा। नहदि रूपादिदीन अज्म “दीप्यते' इति 
मुख्यां श्रुतिमदेति । द्युमयोद्त्वशुतेश्व । नद्दि चराचरबीजस्य बद्मणः 
सवोत्मकस्य द्योर्मयोदा युक्ता । कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य थौ- 
मंयोदा स्थात् । 'परो दिवो ज्योति इति च आद्वणम् । ननु काये- 
स्थापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वाइयुमयोदावतक्त्मसम असम् । अस्तु 
तह त्रिवृत्कृत॑ तेज: श्रथमजम् । न । अत्रिवृत्कृतस्थ तेजसः प्रयोजनाभा- 
वादिति । इदमेव प्रयोजन यदुपास्यत्वमिति चेत् | न। प्रयोजनान्तर- 
प्रयुक्तस्थेवादित्यादेरुपास्यत्वदशनात् । (तांसीं त्रिव्रृत॑ त्रिवृतमेकैकां कर- 
वाणि' (छा० ६।३।३) इति चाविशेषश्रुते! । नचात्रिवृत्कृतस्यापि 

तेजसो द्युमयोदत्व॑ प्रसिद्धमू । अस्पु तर्दि त्रिबृत्कृतमेव तत्तेजो ज्योति:- 
शब्दमू । ननूक्तमवोगपि दिवोडबगम्यतेग्यादिकं ज्योतिरिति। नेष 
दोष: । सर्वन्नापि गम्यमानस्य ज्योतिष: “परो दिवः इत्युपासनार्थः 
प्रदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते । नतु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेश- 
विशेषकल्पना भागिनी । '“सर्वतःप्ृष्ठेष्वनुत्तमेपूत्तमेषु छोकेषु' इति चा- 
धारबहुत्वश्रुति; कार्ये ज्योतिष्युपपद्यतेतरामू । “इदं बाव तद्यदिदमस्मि- 
ज्नन्तः पुरुषे ज्योतिशः (छा० ३॥१३॥७) इति च कोक्षेये ज्योतिषि 
परं ज्योतिरध्यस्थयमानं दृश्यते। सारूप्यनिमित्ताश्राध्यासा भ्रवन्ति | 
यथा---तैंस्प भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम”ः (बृ० ५॥५।॥३ ) 
इति । कोक्षेयस्थ॒ तु ज्योतिष: प्रसिद्धमत्रद्वत्वम् । तैस्थेषा दृष्टि: 
. % नहीति हूपादिमतः सावयवस्थेव दीप्षियोगादित्यर्थ:। २ यत्तेजोबन्नाभ्यामसंपक 
तदत्रिइृत्कृतमुच्यते । ३ ग्रयोजनान्तरं तमोनाशादिकम् । ४ तासां तेजोबन्नानामे कै 
द्विषा विभज्य पुनवैकेक भाग द्वेधा कृत्या खभागादितरभागयोर्निक्षिप्य त्रिवृत्करण 
संपयते । ५ भागिनी युक्ता। ६ एकत्वसम्याद्धूरित्यस्मिन्नक्षरे प्रजापतेः शिरोइष्टिरुक्ता 
तथान्नाषि साहूप्य॑ वाच्यं अन्यथाध्यासासिद्धेः। ७ एपा दृष्टियंदेतदुष्णिमान स्पर्शन 
बिजानाति । एपा श्रुतियेत्कणोवपिधाय निनदरमिव झणोतीति झेषः । 
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(छा० ३।१३।७) “तस््ेषा श्रुति: इति चोष्ण्यपोषजिशिष्टत्वस्य भ्रव- 
णात् । “तदेतदृष्ट चर श्रुतं चेत्युपासीव इति च शुतेः । “चह्लुष्बः शुतो 
भबति य एवं वेद! (छा० ३।१३।८ ) इति चाल्पऋलछश्रवणादप्झत्वम । 
महते हि. फलछाय अज्योपासनमिष्यते । नचान्यद्षि किंचित्खववाक्ये 
प्राणाकाशवज्योतिषो5स्ति ब्रह्मछिज्लम् । नच पूर्वस्मिन्नपि बाकक्ये अहम 

निर्दिष्टमस्ति, “गायत्री वा इद< सबे भूतम! इति छन्दोनिर्देशात् । 
अथापि क्थंचित्पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्ट स्यादेवमापि न तस्मेह प्रत्य- 
भमिज्ञानमस्ति । तत्र ट्टि “त्रिपादस्यासतं दिवि (३।१२।१,६) इति 
यौरधिकरणत्वेन श्रुयते । अत्र पुनः 'परो दिबो ज्योतिः” इति द्ौर्मया- 
दात्वेन । तस्मात्पाकृतं॑ ज्योतिरिष् ग्राह्ममित्ेव॑प्राप्ते श्रूम---ज्योतिरिह 
ब्रह्म ग्राह्मम् । कुतः । चरणामिधानात् । पादामिधानादिल्यर्थ/ । पूर्ब- 
स्मिन्हि बाक्ये चतुष्पाद्र निर्दिष्टमू---“तावानस्यथ महिमा ततो ज्याया€- 
स्व पूरुष: । पादोउस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिचि (छा० 
३।१२।६) इत्यनेन सओेण । तत्र यत्वतुष्पदो त्रद्मणस्धनिपादम॒तं युसंबन्धि- 
रूपं निर्दिष्ट तदेवेद धुसंबन्धान्निर्दिष्टमिति श्रद्यभिज्ञायते । वत्परियज्य 
प्राकृत ज्योति! कल्पयतः प्रकृठद्वानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसब्येयातामू । न 
केबल पूर्ववाक्याज्योतिवोक्य एव त्रक्मानुवृत्ति।, परस्यामपि शाण्डिल्य- 

विद्यायामनुवर्तिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तन्यम् । 
यत्तृक्तमू--“ज्योतिर्दाष्यते” इति चैतौ शब्दौ कार्य ज्योतिषि असिद्धा-. 
विति । नाय॑ दोष; । प्रकरणाद्रहझावगमे सतद्यनयोः शब्दयोर॑बिशेषक- 
त्वात् । दीप्यमानकायेज्योतिरुपछक्षिते ब्रद्ण्यपि प्रयोगसंभवात् । “येन 
सूयेस्तपति तेजसेद्ध:: (तै० त्रा० ३।१२॥९७७) इति च मश्नवर्णोत् । 
यह्य नाये ज्योतिःशब्दशश्लुश्ेत्तेरेवानुमाहके तेजसि वर्तते, अन्यत्रापि 
प्रयोगदशनात् । वाचैवायं ज्योतिषास्ते' (बृ० ४।३।५), “सनो थ्यो- 

१ चक्चुष्यो दर्शनीय: । धुतो बिश्लुतः | २ प्राकृतं प्रकृतेजतं, कार्यम्रिति यावत् + 
३ विशेषकत्व ब्रह्मणों व्यवच्छिय तेजःसमरपकत्वं॑ तदभावो5विशेषकत्वं, अविश्षेष- 
कत्वाइड्ाज्यावतेकत्वादित्यर्थ: । 
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तिज्लेषताम्! (तै० त्रा० १॥६।३।३ ) इति च, तस्माययत्कस्यविदवभासकं 

तत्तज्योतिःशब्देनामिधीयते । तथा सति ब्रह्मणोषपि चेतन्वरूपस्म 

समस्तजगद्वभासह्देतुत्वादुपपन्नों ज्योतिःशब्दः । “तमेव भान्तमलुभाति 

: सर्व तस्थ भासा सर्वमिदं विभाति! (कौ० २।५।१५) “तद्देबा ज्यो- 

तिषां ज्योतिरायुहोंपासते3शतमः (बृ० ४।४।१६) इ्ल्यादिश्वतिभ्यश्व । 
यदप्युक्ते धुमयोदत्वं सर्वगतस्य त्रह्मणो नोपपद्मत इति। अन्नोच्यते-- 

सर्वगवस्थापि ब्रह्मण उपासनार्थः प्रदेशविशेषपरिप्रद्दों न विरुध्यते । 

ननृक्त निष्प्रदेशस्थ ब्रद्मणः प्रदेशविशेषकल्पना नोपपद्यत इति । नाये 

दोषः । निष्प्रदेशस्थापि अह्यण उपाधिविशेषसंबन्धात्मदेशविशेषकल्पनो- 

पपत्ते: | तथाहि--आदित्ये, चक्षुषि, हृदये, इति प्रदेशविशेषसंबन्धानि 

ब्रह्मण उपासनानि श्रूयन्ते । एतेन “विश्वतःप्ष्टेष” इत्याघारबहुत्वमुप- 

पादितम् । यदप्येतदुक्त, औष्ण्यघोषानुमिते कोश्षेये कार्ये ज्योतिष्यध्य- 

स्थमानत्वात्परंमपि दिवः कार्य ज्योतिरेवेति । तद्प्ययुक्तम् । परस्थापि 

ज्ह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्कोक्षेयज्योतिष्प्रतीकत्वोपपत्तेः । “दृष्ट च श्ुत 

चेत्युपासीत' इति तु प्रतीकद्वारक॑ दृष्टत्वं श्रुतत्व॑ च. भविष्यति । यद्- 

प्यल्पफलश्रवणान्न ब्रह्मेति, तद्॒प्यनुपपन्नम । नहीयते फछाय ब्रह्माश्रय- 

णीयं, इयते नेति नियमद्देतुरस्ति । यत्र हि. निरस्तसर्व॑विशेषसंबन्ध पर 

अह्यात्मत्वैनोपदिश्यते, तत्रैकरूपमेव फल मोक्ष इत्वगम्यते | यंत्र घु 

गुणविशेषसंबन्ध॑ प्रतीकविशेषसंबन्ध॑ वा अज्योपदिश्यते, तत्र संसार- 

गोचराण्येवोश्ाबचानि फलानि दृश्यन्ते--“अन्नादो वसुदानों विवन्ते 

बसु य एवं वेद' (बृ० ४।४।२४) इल्या्ासु श्ुतिषु। यद्यपि न 

स्ववाक्ये किंचिजुयोतिषो त्रह्मलिज्ञमस्ति तथापि पूर्वस्मिन्वाक्ये दृश्यमान 

अह्वीतव्य भ्रवति । तहुक्त सूत्रकारेण--“ब्योतिश्वरणामिधानात् शति, 

__॥ प्रभित्यर्थस्वेन उपास्त्य्त्वेत वा मयौदावत्त्वम् । २ दिवः परमपीत्यन्वयः । 

३ कौक्षेयक दि ज्योतिर्जीवभाषेनालुप्रवि्टस्य परमात्मनो विकारः जीवाभाचे देहस्व कैथि- 

स्थात् जीवतओष्ण्यात्यायते । तस्मात्नतीकोपासनमुपपन्नम्। ४ जीवरूपेणाक्षमत्तीलन्ादः, 

अन्नस्थासमन्ताह्यता वा। वसु हिरण्यं करमेफर्ल ददातीति बुदान इति गुणविशेषसबन्धः। 
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कर्थ पुनर्वाक्यान्तरगतेन त्रद्मासंनिधानेन ज्योतिःश्रुतिः स्वविषयाच्छक्या 

प्रच्यावयितुम् । नेष दोष: । 'यद्तः परो दिवो ज्योतिः इति प्रथमतर- 

पठितेन यच्छब्देन सर्वनान्ना शुसंबन््धालल्यमिज्ञायमाने पूर्ववाक्यनिर्दिष्टे 

ब्रह्मणि खसामर्थ्येन परामृष्टे सत्यथोज्योतिःशब्द्स्थापि ब्रह्म विषयत्तो- 

पपत्ते; । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तत्यमू | २४ ॥ 

छन्दोभिधानान्नेतिचेन्न तथा चेतोपेणनिगदा- 
त्तथा हि दशनम् ॥ २०॥ 

अथ थदुक्त पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये न बज्याभिद्दितमस्ति, “गायत्री वा 

इद सर्व भूर्त यदिदं किंच' (छा० ३।१२।१) इति गायत्र्याख्यस्थ 

उन्द्सोडभिहितत्वादिति, तत्परिहृर्तव्यम्ू । कर्थ पुनरछन्दोभिधानाजन्न 

त्ह्मामिह्ितमिति शकयते वक्तुं, यावता 'तावानस्य महिमा' इत्येतस्था- 

म्चि चतुष्पाद्रह्म दर्शितम् | नैतदस्ति । “गायत्री वा इदं सर्वम' इति 

गायत्रीमुपक्रम्यतामेव  भूतप्रथिवीशरी रहद्यवाक्प्राणप्रभेदैव्योख्याय 

'सैषा चतुष्पदा पड़िधा गायत्री तदेतदचाभ्यनूक्त तावानस्थ महिमा 
इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां गायत्र्यामुदाहतों मञझ्न: कथमकस्माद्भह्म 

चतुष्पादभिद्ध्यात् । यो5पि तत्र “यद्वै तद्भह (छा० ३॥१२॥५,६ ) 
इति ब्रह्मशब्दः सो5पि छन्द्सः प्रकृतत्वाच्छन्दोविषय एवं “ये एतामेवर 

ब्रह्मोपनिषदं वेद! (छा० ३।११।३) इलत्मत्र हि वेदोपनिषद्मिति व्या- 

चक्षते, तस्माच्छन्दोभिधानान्न ब्रह्मणः प्रकृतत्वमितिचेत् । नेष दोषः । 

“तथा चेतोपेणनिगदात्! तथा गायत््याख्यच्छन्दोद्वारेण तदनुगते त्रह्मणि 

चेतसो5पेणं चित्तसमाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यते---“गायत्री 

वा इदं सर्वम!ः इति। नशामक्षरसंनिवेशमात्राया गायत्र्याः सवोत्मकत्वं 

संभवति । तस्माग्द्रायत्र्याख्यविकारेडनुगत॑ जगरत्कारण ब्रह्म तदिदद 

आय मम भा आय 
१ सर्वनान्ना खसामर्थ्येन खस्य सर्वनाञ्नः सामर्थ्य संनिद्वितवाचित्व॑ तद्ठकेन परागटटे 

सतीति योजना । १य एतां प्रक्वता ब्रह्मोपनिषदं वेदरदस्य॑ मधुविद्याहप॑ जेद तस्थो- 
दयास्तमयरद्वितब्रह्मप्राप्तिभवतीत्यर्थ: । 



अधि. १० | सू. ३६] प्रथमाध्याग्रे प्रथमः पादः । ५्ण् 

कार्य च कारणादव्यतिरिक्तमिति वशक्ष्याम:--“तदनन्यत्वमारम्भणश- 
व्दादिभ्य” (त्र० २।१।१४) इहत्यत्न । तथान्यत्रापि विकारहारेण 
अह्मण उपासन दृश्यते--'एते छ्ोब्र बहुचा महत्युक्थे मीमांसन््त एत- 
मप्ावध्वयेब एतं महात्रते छन्दोगाःः (ऐ० आ० ३॥२।३।१२ ) इति। 
तस्मादस्ति ठन्दोमिधाने5पि पूर्वस्मिन्वाक्ये चतुष्पाद्रक्ष निर्दिष्टम । तदेव 
ज्योतिवोक्येडपि परास्ृश्यत उपासनान्तरविधानाय | अपर आह---सा- 
क्षादेव गायत्रीशब्देन त्रह्म प्रतिपाथयते, संख्यासामान्यात् । यथा गायत्री 
चतुष्पदा षडक्षरेः पादैसतथा तअ्रह्म चतुष्पात् । तथान्यत्रापि उन्दोमि- 
धायी शब्दो5थोन्तरे संख्यासामान्यातप्रयुज्यमानो दृश्यते । तद्यथा-५्ते* 
वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये दृश सन्तस्तत्कृतम” इत्युपऋ्रम्याह “सैषा 
विराडज्ञादी! (छा० ४।३।८ ) इति । अस्मिन्पक्षे त्रक्मेवाभिषह्दितमिति न 
उन्दोभिधानम् । सर्वथाप्यस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये श्रकृतं ब्रह्म ॥ २५ ॥ 

अआतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चेवम ॥ २६ ॥ 
इतग्रैवमभ्युपगन्तज्यमस्ति, पूर्वस्मिन्वाक्ये प्रकृतं त्रद्मेति । यतो 

भूतादीन्पादान्व्यपद्शिति । भूतप्भथिवीशरीरहदयानि हि निर्दिश्याह--- 
'सैषा चतुष्पदा षड़िधा गायत्री” इति | नहि ब्क्मानाश्रयणे केवलस्य 
उन्दसो मूतादयः पादा उपपद्चन्ते। अपिच ब्द्यानाश्रयणे नेयम्रक्सं- 
बध्येत--'तावानस्थ' इति । असया हि ऋचा स्रसेन ब्रह्मेवाभिधी- 
यते, 'पादो5्स्य सबो भूतानि त्रिपादस्थाम्ृतं दिवि' (छा० ३।१२॥५ ) 
इति सवोत्मत्वोपपत्तेः । पुरुषसूक्तेडपीयमृग्जझपरतयैव समाम्नायते । 
स्पृतिश्न॒ त्रद्मण एवंरूपतां दशेयति--“विष्टभ्याहमिदं ऋृत्खमेकांशेन 
खितो जगत ( भग०- १०।४२ ) इति । “यहदै तद्गह्म (छा० ३।१२।७ ) 
लचिि्नज्त+तत न तजजत._तानतऔ..तहह-0 -... 

१ एतमग्वेदिनो महत्युक्थे शल्ले उ पासते, अध्यर्यवों यजुर्वेदिनः कतौ, छन्दोगाः 
सामवेदिनो मद्दाबते क्रती । २ संवर्गविद्यायां अधिदैवमभिसूर्यचन्द्राम्भांसि बायी 
लीयते । अध्यात्म वाकू चष्ुःश्रोत्रमनांसि प्राणमपियन्ति । ते वा एते पश्चान्ये आधिदे- 
विकाः, पश्चान्ये आध्यात्मिकास्त मिलित्वा दश सन््तः ऋइतमित्युच्यते । कृत चूत्तम् । 
३ भूतशथिवीशरीरहृदयवाक्प्राणा इति पद्प्रकारा गायन््याख्यस्थ ब्रह्मण: भूयन्ते । 



् श्रह्मसश्रशाह्र्भाष्यम्ू। [ अधि. ११। सू, ३२८ 

इति व निर्देश एवं सति मुख्यार्थ उपपथते । “पञ्च व्रह्मपुर॒ुषाः ( छा० 
३।१३।६ ) इति च हृदयरझुपिषु त्रद्यपुरुषशुतिश्रेद्संबन्धितायां चिवक्षि- 

तायां संभवति । तस्मादस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म भ्रकृतम् | तदेव अहम 

ज्योतिवाक्ये द्यसंबन्धात्प्रयमिज्ञायमान परामृइयत इति स्थितम ॥२६॥ 

उपदेश भेदान्नेतिचेन्नो मयस्मिन्नप्यविरो धात् ॥ २७॥ 
यदप्येतदुक्त पूर्वत्र--“ज्िपादस्माम॒तं बिवि' इति सप्तस्या योराधा- 

र्वेनोपदिष्टा इति, पुनः “अथ यदृतः परो दिवः” इति पश्चम्या मर्यों- 
दात्वेन, तस्मादुपदेशभेदाजन्न तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्तीति, तत्परिहर्तव्यम् । 
अन्नोच्यते--नायं दोष:, उभयस्मिन्नप्यविरोधात् । डभयस्मिन्नपि सप्त- 
म्यन्ते पथ्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यमिज्ञानं विरुध्यते । यथा छोके वृध्षा- 

असंबद्धोडईपि झ्येन उभ्यथोपदिश्यमानो दृश्यते, वृक्षाप्रे इयेनो वृक्षा- 
आत्परतः इयेन इति च। एवं दिव्येव सद्भह्म दिवः परमित्युपदिश्यते । 
अपर आह---यथा छोके वृक्षाग्रेणासंबद्ठोडपि इयेन उभ्रयथोपदिश्य- 

मानो दृश्यते, वृक्षाग्रे इ्येनो वृक्षाग्रात्परतः इयेन इति च। एवंच 
दिवः परमपि सद्भह्म दिवीत्युपद्श्यते । तस्मादस्ति पूर्वनिर्दिष्टस्थ ब्रह्मण 
इह प्रत्यभिज्ञानमम् । अतः परमेव्र ब्रह्म ज्योतिःशब्द्मिति सिद्धम् ॥२७॥ 

११ प्रतदेनाधिकरणम् । खू० २८-३१ 
प्राणस्तथानुगर्ात 0 २८ 

अस्ति कोषीतकिब्राह्मणोपनिषदीन्द्रप्रतदेनाख्यायिका--श्रतद॑नो ह वै 
: दैवोदासिरिन्द्रस्थ प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च! इत्यार- 

भ्यान्नाता । तस्याँ श्रूयते---'स होवाच प्राणोउस्मि प्रशात्मा त॑ सासा- 

युरसतमित्युपास्ख इति । तथोत्तरत्रापि 'अथ खल॒ प्राण एव प्रज्ञात्मेद 

शरीर परिगृद्योत्थापपति' (को० ३।१,२,३ ) इति । तथा न वाचं 
विजिज्ञासीत वक्तार॑ विद्यात् इत्यादि । अन्ते थ “स एव प्राण एव 
प्रज्ञात्मानन्दो उजरोडमृतःः (को० ३।८ ) इत्यादि | तन्न संेशय३--- 
किमित प्राणशब्देन वायुमात्रमभिधीयत उत देववात्मेति, जीवो5थवा 
 उुक्यश्छ्वाशि। 



जधि. ११।स, २८] मथजाध्याये प्रथमः पादः । |, ष्क 

पर जद्दोशि । नज्ु “अतएव प्राणः' इत्यन्र वर्णित प्राणशब्द्स्य अक्ष० 
परत्वम् । इद्मापि च ब्रद्मलिनज्नमस्ि---आनन्दो5जरोडमृतः इजादि ॥ 
कथमिद पुनः संशबः संभवति । अनेकलिज्ञद्शेनादिति श्रूमः | न 
केवठमिदब्र्ालिब्नमेषोपरूभ्यते । सन्ति द्ीतरलिल्लान्यपि । “मामेव 
विजानीदि' (कोौ० ३।१ ) इतीन्द्रस्य बचने देवतात्मलिज्ञम् । इदं शरीर 
परिशक्घोत्थापयतीति प्राणलिड़्मू । “न वाचं विजिज्ञसीत बक्तारं 
विद्यात इत्यादि जीवलिडृम् | अत उपपञ्नः संशयः । तत्र प्रसिद्धे- 
वायु: प्राण इति प्राप्त उच्यते-प्राणशब्दं त्र्म बिज्ञेयम् । कुतः, तथालु- 
गसात् । तथाद्िि--पोवोपयेण पर्योक्ोच्यमाने वाक्ये पदाथोनां सम- 
न््वयो अज्ञप्रतिपादनपर उपलछम्यते । उपक्मे तावतू “वर पृणीष्व 
इतीन्द्रेणोक्तः प्रतदेनः परम पुरुषाथ वरमुपचिश्षेप---/त्वमेव मे वृणीष्व 
ये त्व॑ मनुष्याय द्विततं मन््यसे' इति । तस्मे हिततमत्वेनोपदिश्यमान$ 
प्राण: कर्थ परमात्मा न स्थात् । नहान्यत्र परमात्मज्ञानाद्धिततमप्रा- 
प्रिरस्ति । “तमेब विदित्वातिम्॒त्युमेति नान््यः पन््था बिद्यतेड्यनाय 
( घैवा० ३॥८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तथा “स यो मां वेद न दृ वे तस्थ 
केनचन कमेणा छोको मीयते न स्तेयेन न श्रूणहत्यया' ( को० ३॥१ ) 
इत्यादि च अझमपरिम्रद्टे घटते । ब्रक्मविज्ञानेन हि सर्वकमेक्षयः प्रसिद्ध।- 

“क्लीयन्ते चास्प कमोणि तस्मिन्धष्टे परावरे”! (मु० २।२।८ ) इलायास्ु 
श्रुतिषु । अश्ञात्मत्व॑ च ब्रह्मपक्ष एबोपपयते । नहाचेतनस्य वायोः प्रज्ञा- 
त्मत्व॑ संभवति । तथोपसंद्ारेडपि-“आनन्दोष्जरोडसृतः इत्यानन्दत्वान् 

दीमि न ब्रद्मणोउन्यनश्न सम्यक्ू संभवन्ति । 'स न साधुना कमैणा 
भूयान्भवति नो एवासाधुना कमेणा कनीयानेष होव साधु कमे कार- 
यति तं यमेभ्यो छोकेभ्य उन्निनीषते । एप उ पएवासाधु कर्म कार- 

यति त॑ यमेभ्यो छोकेभ्योडधो निनीषते!ं इति, "एप छोकाधिपतिरेष 

१ ब्द्मप्रतिपादनपरत्वेनेव पदानामन्वयहशेरित्यय+ । २. स. नेत्यादिना घमोद्यसवृइत्व 
तत्कारयितृत्व॑ तद्ीशितृत्व॑ व सर्वमुक्तम् । 



५८ ब्रह्मसूतशाइ्रभाष्यम् । [ अधि. ११। सू. २९ 

छोफेश:” (कौ० ३॥८) इति च। सर्वमेतत्परस्मिन्जन्षण्याभश्रीयमाणे- 
इनुगन्तुं शक्यते न मुख्ये प्राणे | तस्मात्ाणो त्रह्म ॥ २८ ॥ 

न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म- 
संबन्धमूमा छास्मिन ॥ २९॥ 

यदुतक्त प्राणो अह्येति, तदाक्षिप्यते । न परं ब्रह्म प्राणशब्दम् । 

कस्मात्, वक्तरात्मोपदेशात् । वक्ता हीन्द्रो नाम कश्रिद्विमहवान्देवता- 

विशेषः खमात्मानं ग्रतदेनायाचचक्षे---“मामेव विजानीहि इत्युपक्रम्य 
धआणोउस्मि प्रज्ञात्मा इतद्यइंकारवादेन । स एप वक्तुरात्मत्वेनोपदिश्य- 
मान; प्राण: कर्थ ब्रह्म स्यात् । नहि ब्रक्मणो वक्त॒त्व॑ संभवति “अवाग- 
मना: (बृह० ३।८।८ ) इल्मादिश्रुतिभ्यः । तथा विग्नहसंबन्धिभिरेव 
ब्रह्मण्यसंभवद्धिधेमैरात्मानं तुष्टाच--“त्रिशीषोर्ण त्वाष्टमहनमरुन्मुखा- 
न्यतीञ्शालाबृकेम्य; प्रायच्छम/ इत्येवमादिभिः । पश्राणत्व॑ चेन्द्रस्य 
बलवत्त्वादुपपद्यते । प्राणो वे बलम्' इति हि विज्ञायते । बलस्य चेन्द्रो 
देवता प्रसिद्धा । “या च काचिद्वलकृतिरिन्द्रकमेंव तंदिति हि बदुन्ति । 
प्रज्ञात्मत्वमप्यप्रतिहतज्ञानत्वादेवतात्मन; संभवति । अशप्रतिहतज्ञाना 
देवता इति द्वि वदन्ति । निश्चिते चेव॑ देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादि- 
वचनानि यथासंभव तद्विषयाण्येवः योजयितव्यानि । तस्माद्वक्तुरिन्द्र- 

स्थात्मोपदेशान्न आ्रणो बअह्यतद्याक्षिप्प प्रतिसमाधीयते--“अध्यात्मसंब- 
न्धभूमा ह्ास्मिन इति । अध्यात्मसंबन्धः प्रत्यगात्मसंबन्धस्तस्य भूमा 
बाहुल्यमस्मिन्नध्याय उपलभ्यते । “यावद्धवस्मिज्शरीरे प्राणो वसति ताव- 
दायु: इति प्राणस्येव अज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्यायुष्प्रदानोपसंहारयो: 
खातव्य दशेयति न देवताविशेषस्य पराचीनस्य । तथास्तित्वे च प्राणानां 
निःश्रेयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्र॒य॑प्राणं दशेयति । तथा 'प्राण एबं 
प्रज्ञात्मेद शरीरं परिग्रृद्योत्थापयति' ( को० ३।३ ) इति, “न बाचं विजि- 

१ त्वष्टूपुत्न॑ विश्वरूप ब्राह्मणं अइनं, अरुन्मुखान् रोति यथाय शब्दयतीति रुत् 
वेदान्तवाक्यं तन्मुखे येषां ते रुन्मुखास्तेभ्योअन्यान्वेदान्तबहिमुंखान्यतीन् सालाइके- 
भ्योषरण्यश्वभ्यो दत्तवानस्मि ॥ 



अधि, ११।सू.३०] प्रथमाध्याये प्रयमः पादः । ५९ 

ज्ञासीत बक्तारं विद्यात इति चोपक्रम्य शतथथा रेथस्यारेषु नेमिरपिता 
नाभावरा अर्पिता एवमेबैता भूतमात्राः अज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रक्ञामात्राः 
प्राणेडपिंताः स एप प्राण एव भ्रज्ञात्मानन्दो5जरोहस्तः” इति विषये- 
निद्रयव्यवह्ारानमि भूतं प्रत्यगात्मानमेबोपसंहरति । “स म आमस्मेति 
विद्यात्' इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिप्रददे साधुने पराचीनपरिग्रहे । 
“अयमात्मा ब्रह्म सर्वाठुभूः (डृह० २/५।१९ ) इति च॑ अ्ुलन्तरम् । 
तस्मादध्यात्मसंबन्धबाहुलयाद्रह्मोपदेश एवायं न देवतात्मोपदेश: ॥ २९ ॥ 

कर्थ तहिं वक्त॒रात्मोपदेश:--- 

शासत्ररष्या तृपदेशों वामदेववत् ॥ ३०॥ 
इन्द्रो नाम देवतात्मान खमात्मानं परमात्मत्वेनाहमेव परं अद्येट्यार्षेण 

दशेनेन यथाशाख््र॑ पश्यन्नुपदिशति स्म---“मामेव विजानीहि” इति । यथा 
“तद्भेतत्पश्यन्नषिवोमदेवः प्रतिपेदे5हं मनुरभर्व सू्येश्च' इति तद्त्। “तदो 
यो देवानां भ्रत्यबुध्यत स एबं तदभवत्' (बृ० १।४।१० ) इति श्रुतेः 
यत्पुनरुक्त 'मामेब विजानीहि' इत्युक्त्वा विग्नहर्धथ्मरिन्द्र आत्मा 
तुष्टाव त्वाष्ट्बधादिभिरिति, तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते--न ॒त्वाष्टव- 
धादीनां विज्ञेयेन्द्रस्तु्यर्थत्वेनोपन्यासो यस्मादेवंकमोह तस्मान्मां विजा- 
नीहीति । क्थ तर्हि विज्ञानस्तुट्यर्थव्वेन यत्कारणं  व्वाष्टवधादीनि 
साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसंद्धाति--“तस्य मे तज्न छोम 
च न मीयते स यो मां वेद न ह वै तस्य केन च कर्मणा छोको मीयते” 
इत्यादिना । एतदुक्त भवति---यस्मादीदशान्यपि ऋराणि कमोणि कृत- 
वतो मस न्द्मभूतस्थ लोमापि न हिंस्यते, स योउन्यो5पि मां वेद न 
तस्थ केनचिद्पि कर्मणा लोको हिंस्यत इति । विज्ञेयं तु ब्द्मैव 'आणो- 
उस्सि भ्रज्ञात्मा' इति वक्ष्यमाणम् । तस्माद्रद्ववाक्यमेतत् || ३० ॥| 

१ यस्थारेषु नेमिनाभ्योमेध्यस्थशलाकासु चकोपान्तरूपा नेमिरर्पेता, नाभौ चक्र- 
पिण्डिकायामरा अर्पिताः एवं भूतानि प्थिव्यादीनि पश्व मीयन्त इति मात्रा भोग्या: 
शब्दादयः पश्चेति दश भूतमात्राः । 



६० जहासूतशाइरमाष्यम्।[ अधि. ११। सू. ३३ 

जीवमुख्यप्राणलिज्ञान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्या- 

दाशितत्वादिह तद्योगात् ॥ ३१ ॥ 

यद्यप्यध्यात्मसंवन्धभूमदशेनान्न पराचीनस्थ देवतात्मन उपदेश: 

तथापि न ॒ब्रह्मवाक्य भवितुमहेति । कुतः, जीवलिज्ञान्मुख्यप्राणलि- 

ज्राच्च । जीवस्य तावदस्मिन्वाक्ये विस्पर्ट लिज्डमुपलभ्यते “न वा्च विजि- 

ज्ञासीत वक्तारं विद्यात् इत्यादि । अन्न दि वागादिमिः करणैव्योप- 

तस्थ कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वमभिधीयते । तथा मुख्यप्राण- 

लिड्रमपि--“अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीर परिगृश्योत्थापयति' 

इति । शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य धर्म), प्राणसंवादे वागादीन्प्राणा- 

न्प्रकय-“तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापयथाहमेवैतत्प ंघा- 

समान प्रविभज्येतद्वाणमवष्टम्य विधारयामि' (प्र० २॥३ ) इति श्रव- 

णात् । ये तु इम शरीर परिगृह्मय| इति पठन्ति तेषामिम॑ जीवमिन्द्रिय- 

ग्रामं वा परियग्रहद्य शरीरसुत्थापयतीति व्याख्येयम् । भ्रज्ञात्मत्वमपि जीवे 

तावचेतनत्वादुपपन्नम् । मुख्येडपि प्राणो प्रज्ञासाधनप्राणान्तराश्रयत्वादु- 

पपन्नमेव । जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च॒ श्राणप्रज्ञात्मनोः सहवृत्तित्वेनाभेद्- 

निर्देश: स्वरूपेण च भेदनिर्देश इत्युभयथा निर्देश उपपद्मयते-यो बे प्राण: 

सा प्ज्ञायावैतप्रज्ञास प्राण: सह होतावस्मिज्ञरीरे वसतः सहोत्का- 

मतः इति । त्रह्मपरिम्रद्दे तु किं कस्माड्धियेत । तस्मादिह जीवमुख्यप्रा- 

जयोरन्यतर उभौ वा प्रतीयेयातां न तद्षेति चेत्, नेतदेवं, उपासात्रै- 
विध्यात् । एवं सति त्रिविधमुपासनं प्रसज्येत-जीवोपासन मुख्यप्राणो- 

पासन त्रह्मोपासन चेति । नचेतदेकस्मिन्वाक्येडभ्युपगन्तुं युक्तम् । उप- 

१ यथायोगं किंचिदतन्र जीववाक्य किंचिन्मुख्यप्राणवार्क्य किंचिद्रह्मवाक्यमित्यर्थ: । 
२ प्राणसंवदि--वागादयः सर्वे प्र्मेकमात्मनः अफ्य मन्यमानास्तन्निर्दिघारसिषया 
प्रजापतिमुपजग्मुः । स तान॒ुवाच यरिसिनुत्कान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव भवति स वः 

श्रेष्ठ इति । ततः क्रमेण वागादिषूत्कान्तेष्वपि शरीरं खस्थमास्थत । मुख्यप्राणस्योचि- 
ऋमिषायां सर्वेषां व्याकुलत्वे । ३ वरिष्ठः प्राणो5ब्रवीदहमेव पश्चधा प्राणापानादिभावे- 
नात्मानं विभज्य एतद्वाति गच्छतीति वान॑ तदेव बाणमस्थिरं शरीरमवश्भ्याश्रिल्येति । 



अधि. ११ सू. ३१] प्रथमाध्याये प्रथम पादः । ६१ 

क्रमोपसंहाराभ्यां हि. वाक्येकत्वमवगम्यते | “मामेव विजानीहि” इत्यु- 
पक्रम्य श्राणोडस्मि प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरसतमित्युपास्ख इत्युक्त्वान्ते 
“स॒ एप प्राण एव प्रज्ञात्माउनन्दोडजरो 5म्रतः” इत्येकरूपावुपक्रमोपसंदारो 
दृश्येते । तत्रार्थेकत्वं युक्तमाश्रयितुम । नच त्रह्मलिड्गरमन्यपरत्वेन परिणेतु 
शक्यम् | दशानां भूतमात्राणां भ्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणोउन्यत्रारपणानुपपत्तेः 
आश्रितत्वाचान्येत्रापि बह्यलिड्रवशाल्प्राणशब्दस्य त्रह्मणि वृत्तेः | इहापि 
च हिततमोपन्यासा दिल्रद्मलिद्नयोगाड्रह्मोपदेश एवायमिति गम्यते । यत्तु 
मुख्यप्राणलिड्गं दर्शितमू---इ्द शरीरं परिग्रहद्योत्थापयति' इति, तदू- 
सत् | प्राणव्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात्परमात्मन्युपचरितुं शक्य- 
त्वात् । “न प्राणेन नापानेन मर्तों जीवति कश्वन | इतरेण तु जीवन्ति 
यस्मिन्नेतावुपाश्िती ॥' ( काठ० २।५।५ ) इति श्रुतेः। यदपि “न वार्च 
विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्' इतद्यावि जीवलिड्जडं दर्शितं तदपि न ब्रह्म- 
पक्ष निवारयति । नहि जीवो नामाल्यन्तभिन्नो बत्रह्मणः, “तत्त्वमसि', 
“अह्डं ब्रह्मास्मि इत्यादिश्रुतिभ्यः । बुद्धयाद्यपाधिक्रतं तु विशेषमाश्रित्य 
ब्रह्मेव सञ्लीवः कतो भोक्ता चेत्युच्यते । तस्योपाधिक्रतविशेषपरित्यागेन 

स्वरूप ब्रह्म दशेयितुं “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात इत्यादिना 
प्रत्मगात्माभिमुखीकरणार्थमुपदेशों न विरुध्यते । “यद्वाचानभ्युदितं येन 
वागभ्युयते । तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ (के० १।४ ) 
इत्यादि च श्रुयन्तरं वचनादिक्रियाव्याप्रृतस्थेवात्मनों अह्म्त दशेयति। 
यत्पुनरेतदुक्तम--'सह ह्ोतावस्सिआ्शरीरे वसतः सहोत्कामतः इति 
प्राणप्रज्ञात्मनोभेंद्दरन तअह्यवादे नोपपयत इति । नेष दोषः । ज्ञान- 
क्रियाशक्तिद्याश्रययोबुद्धिप्राणयो: प्रत्मगात्मोपाधिभूतयोर्भेद्नि्देशोपपत्ते: 
उपाधिद्दयोपहितस्य तु प्रय्गात्मनः स्वरूपेणाभेद् इत्मतः प्राण एब प्रज्नात्मे- 
व्येकीकरणमविरुद्यमू । अथवा "“नोप॑साज्रेविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात 

१ पश्च राब्दादयः पश्च पृथ्व्यादय इति दश भूतमात्रा: । पश्च बुद्धीन्द्रियाणि पश्च बुद्धय 
इति दश पज़ज्ञामात्रा: । २ अन्यत्र अतएव प्राण” इत्यादी । ३ येन चेतन्येन 

वागश्युयते प्रेयेते वदनसामर्थ्यमापथ्यते तदेव वागादेरगम्यं ब्रह्म / ४ उपासेति खत- 
आणां त्रयाणामुपास्तो वाक्यमेद:, नत्वेकस्येव ब्रह्मणस्तद्धमैंणेत्यर्थ: । 

ब्र० सू० ६ 



६२ ब्रह्मसूत्रशाह्रभाष्यम् । [अधि. १ सू. १ | 

इत्यस्थायमन्यो 5थः---न॒ब्रह्मवाक्येडपि जीवमुख्यप्राणलिड्“ं विरुध्यते । 
कथम्, उपासात्रैविध्यात् । त्रिविधमिह ब्रह्मोपासन विवक्षितं प्राणधर्मेण 

प्रज्ञाधर्मण खधर्मेण च।तत्र 'आयुरम्ृतमुपास्खायुः प्राणः इति, 'इदं शरीर 
परिग्ह्मयोत्थापयति' इति, “तस्मादेतदेबोक्थमुपासीत” इति च प्राणधर्मः । 
“अथ यथार्थ प्रज्ञाये सवोणि भूतान्येकीभवन्ति तब्याख्यास्यामः' इत्युप- 
क्रम्य 'वागेवास्या एकमन्ञमदूदुदृत्तस्पे नाम परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा 
प्रज्ञया वां समारुहम वाचा सवोणि नामान्याप्रोति' इत्यादिः प्रज्ञाधर्मः। 
वा वा एता दशैव भूतमात्रा अधिग्नज्ञ दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम् । 
यद्धि भूतमात्रा न स्थुने ग्रज्ञामात्राः स्थुः। यद्धि भ्ज्ञामात्रा न स्युने 
भूतमात्राः स्युः । नह्मन्यतरतो रूप॑ किंचन सिद्धयेत् । नो एतन्नाना । 
“तयथा रथस्यारेषु नेमिरपिंता नाभावरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः 
प्रज्ञामात्राखर्पिता: प्रज्ञामात्रा: प्राणेडपिंताः स एप प्राण एव प्रज्ञात्मा' 
इत्याविनह्मधर्म: । तस्माद्गह्मण एवेतदुपाधिद्यधर्मेण खधर्मेण चेकमुपा- 
सन त्रिविध विवक्षितम् । अन्यत्रापि “मनोमय; प्राणशरीरः ( छा० 

३।१४।२ ) इल्यादावुपाधिधर्मेण ब्रह्मण उपासनमाश्रितम् | इहापि 
तदुज्यते वाक्यस्योपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थत्वावगमात्प्राणप्रज्ञाजह्म लिज्ञा- 
वगमाच् । तस्माद्ह्मवाक्यमेतदिति सिद्धम् ॥| ३१ ॥। इति श्रीमच्छारी रक- 

मीमांसाभाष्ये श्रीशं करभगवत्पादकूतो प्रथमाध्यायस्थ प्रथम; पादः ॥ १॥ 

घथमाध्याये द्वितीयः पादः । 
[ अन्नास्पष्टबरह्मलिज्ञयुक्तवाक्याना मुपास्यश्रह्मविषयाणां विचार: ] 

१ सर्वत्र ग्रसिद्यधिकरणम्। खू० १-८ 
प्रथमे पादे “जन्माद्रस्थ यतः' इत्याकाशादेः समस्तस्थ जगतो ज- 

न्मादिकारणं बद्योत्युक्तम् । तस्य समस्तजगत्कारणस्य त्रह्मणो व्यापित्वं, 

१ तस्थायुट्ठं जीवनस्य तदधीनत्वात् । २ उत्थापयतीत्युक्थमिति प्राणधर्म:। अथेति 
जीवधर्म: । 
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निलत्वं, सर्वज्ञत्वं, सर्वशक्तित्वं, सर्वात्मत्वमित्येवंजातीयका घमो उक्ता 
एवं भवन्ति । अथॉन्तरप्रसिद्धानां च केषांचिच्छब्दानां त्रह्मविषयत्वद्देतु- 
प्रतिपादनेन कानिचिद्वाक्यानि स्पष्टब्रद्चलिड्ञानि संदिद्यमानानि ब्रद्मपर- 

तया निर्णीतानि । पुनरप्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्टअ्रद्यलिज्ञानि संदिह्ाय- 
न्ते--किं परं ब्रह्म प्रतिपादयन्दाहोखिद्थान्तरं किंचिदिति । तन्निणे- 
याय ह्वितीयदूतीयो पादावारभ्येते । 

सवेत्र प्रसिद्धोपदेशात ॥ १ ॥ 
इद्माम्रायते---“सर्व खल्िविदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत । 

अथ खछु ऋतुमयः पुरुषो यथात्रतुरस्मिंहोके पुरुषों भवति तथेतः 
प्रेत्व भवति स॒ ऋतु कुर्वात', “मेनोमय: प्राणशरीरो भारूप: (छा० 
३।१४।१,२ ) इत्यादि । तत्र संशयः--किमिह मनोमयत्वादिभिधेर्मः 
शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यत आहोखित्परं त्रह्मति | कि तावत्पाप्तम । 
शारीर इति | कुतः, तस्य हि कायेकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मनआदिभिः 
संबन्धो न परणस्य ब्रद्मणः, “अप्राणो छामनाः शुअ्र:ःः (मु० २।१॥२ ) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । ननु 'सवे खल्विदं ब्रह्म इति खशब्देनेव त्रह्मोपात्त, 
कथमिह शारीर आत्मोपास्य आशक्ढयते । नेष दोष: । नेदं वाक्य ब्रह्मो- 
पासनाविधिपरं किं तहिं शमविधिपरम् । यत्कारणं “सर्व खलिवदं ब्रह्म 
तज्जलानिति शान्त उपासीत' इत्याह । एतदुक्त भवति--यस्मात्सव- 
मिदं विकारजातं त्ह्मेव, तज्जत्वात्तहत्वात्तदनत्वात्च । नच सर्वस्पेका- 
त्मत्वे रागादय; संभवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति । नच शमविधि- 

परत्वे सत्यनेन वाक्येन त्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते। उपासनं तु “ख ऋतु 
कुर्वीत' इत्यनेन विधीयते । ऋतु: संकल्पो ध्यानसित्यर्थ: । तस्य च 

१ तस्मिन् जायत इति तज्जे, तस्मिन् लीयत इति तह, तस्मिन्ननिति चेश्रत इति तदनं 
तर्ज च तह्ल॑ व तदनं चेति तज्जदान् । शझाकपार्थिवादिन्यायेन मध्यमस्य तच्छब्दस्य 
लोप: । तजलानमिति वक्तव्ये छान्द्सोइबवयबलोप:। २ विभक्तिव्यलयेन मनोमर्य 
प्राणशरीरं भारूप॑ ध्यायेदित्यर्थ:॥ ३ यत एबमाह तस्माच्छमविधिपरमित्यर्थः । 
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विषयस्वेन शूयते--“सनोमयः प्राणशरीर:” इति जीवलिज्नम् । अतो| 
बरूमो जीवविषयमेतदुपासनमिति । 'सर्वकर्मा सर्वकामः' इत्या्षपि 
श्रयमार्ण पर्यायेण जीवविपयमुपपद्मते । एप म आात्मान्तहेदयेडणी 
यान्त्रीद्देवी यवाद्रा इति च हृदयायतनत्वमणीयरव॑ चाराग्रमात्रस्य 

जीवस्यावकल्पते नापरिच्छिन्नस्थ अह्मणः । नल ल्ज्यायान्पृथिव्या 

इत्याद्यपि न परिच्छिन्नेववकल्पत इति । अन्र बरूम:--न ताबदणीयस्त्व॑ 

ज्यायस्व॑ चोभयमसेकस्मिन्समाश्रयितुं शकक््यं, विरोधात् । अन्यतराश्र- 

यणे च॒ प्रथमश्रुतत्वादणीयस्त्व॑ युक्तमाश्रयितुं, ज्यायस्त्व॑ तु अद्मभावापे- 
क्षया भविष्यतीति | निश्चिते च जीवविषयत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकीर्तन 
“एतद्रद्ाः (छा० ३।१४।४ ) इति, तद॒पि ग्रकृतपरामशों र्थत्वाजीव- 
विषयमेव । तस्मसान्मनोमयत्वादिभिधमेर्जीव उपास्य इल्ेवं आ्राप्ते घूमः । 

परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिधर्मेरुपास्थम । कुतः, सर्वत्र प्रसिद्धोपदे- 
शात् । यत्सवेंषु वेदान्तेषु प्रसिद्ध ब्रह्मशब्दस्यालूम्बन॑य जगत्कारणं, इह 
च “सर्व खलिवदं ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतं, तदेव मनोमयत्वादिध- 
मर्विशिष्टमुपदिश्यत इति युक्तम् । एवंच प्रकृतहानाप्रक्ृतश्रक्रिये न भवि- 
धप्यतः । ननु वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट न स्वविवक्ष- 
येत्युक्तम् । अन्नोच्यते---यद्यपि शमविधिविवक्षया त्रह्म निर्दिष्ट तथापि 
मनोमयत्वादिषृपदिश्यमानेषु॒ तदेव त्रह्म संनिहितं भवति । जीवस्तु न 
संनिहितो नच खशब्देनोपात्त इति वेषम्यम || १ ॥ 

विवक्षितगुणोपपत्तेश्व ॥ २॥ 
वक्तुमिष्टा विवक्षिताः । यद्यप्यपौरुषेये वेदे वक्तुरभावान्नेच्छार्थः 

संभवति तथाप्युपादानेन फलेनोपचयते । छोके हि यच्छव्दाभिद्दितमु- 
पादेयं भवति तदिवक्षितमित्युच्यते, यदनुपादेयं तद्विवक्षितमिति । 
तद्द्वेदेउप्युपादेयत्वेनाभिद्दित॑ विवक्षितं भवति,  इतरद्विवक्षितम् । 

4 तोज्रश्रोतायःशलाकाग्रपरिमाणस्वेत्यर्थ: । २ प्राण: शरीरमस्येति समासगतस- 

वेनात्ना संनिद्वितार्थेन श्रकृतं ब्रह्म हित्वा जीवमग्रकृतमिच्छतः प्रकृतद्वानिरप्रकृतप्रक्रिया 
चेत्यर्थ:। ३ वेषम्य॑ जीवब्रह्मणोरिति शेष: । 
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उप्मादानानुपादाने तु वेदवाक्यतात्पेयोतात्पयोभ्यामवगम्येते । तदिह 
ये विवक्षिता गुणा उपासनायामुपादेयत्वेनोपदिष्टाः सलसंकल्पप्रश्नत- 
यस्ते परस्सिन्त्रह्मण्युपपद्मन्ते | ससंकल्पत्व॑ हि सष्टिसितिसंहारेष्वप्र- 
तिबद्धशक्तित्वात्परमात्मन एवावकल्पते । परमात्मगुणत्वेन च “य आत्मा- 
पहतपाप्मा' (छा० ८।७।१ ) इल्यत्र 'सत्यकामः सत्यसंकल्प इति 

श्रुतम् । आकाशास्मेत्यादिनाकाशवदात्मास्थेट्यर्थ: । सर्वगतत्वादिभिधे्म: 
संभवद्याकाशेन साम्य॑ ब्रह्मणः । “ज्यायान्प्रथिव्या:” इत्यादिना चैतदेव 

दशेयति । यदाप्याकाश आत्मा यस्थेति व्याख्यायते, तदापि संभवति 
सर्वजगत्कारणस्य सवोत्मनो त्रह्मण आकाशात्मत्वम्ू । अतएवं 'सर्व- 
कमो' इत्यादि । एवमिहोपास्यतया विवक्षिता गुणा ब्ह्मण्युपप्मन्ते । 
यत्तक्तं 'मनोमयः प्राणशरीरः' इति जीवलिड्डं न तद्गभह्मण्युपपयत इति 

तद॒पि ब्ह्मण्युपपद्मत इति ब्रूम: । स्वात्मत्वाद्धि त्रह्मणो जीवसंबन्धीनि 
मनोमयत्वादीनि त्रह्मसंबन्धीनि भवन्ति । तथाच त्रह्मविषये श्रुतिस्म्नती 
भवतः---/त्वं ख्री त्व॑ं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी | त्व॑ जीर्णो 

दण्डेन वध्वसि त्व॑ जातो भवसि विश्वतोमुख: (खे० ४।३ ) इति, 
'सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमाहइत्य 

तिष्ठती! (गी० १३।१३) इति च। “अप्राणो छमनाः शुश्रः इति 

श्रुतिः शुद्धबरह्मविषया, इयं तु 'मनोमयः प्राणशरीरः इति सगुणब्रह्म- 
विषयेति विशेष; । अतो विवक्षितगुणोपपत्तेः परमेव ब्रह्मेहोपास्थस्वेनो- 
पदिष्टमिति गम्यते ॥ २ ॥ 

अनुपपत्तेस्तु न शारीरअ; ॥ ३॥ 
पूर्वेण सृत्रेण त्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपत्तिरुक्ता । अनेन ठु 

शारीरे तेषामनुपपत्तिरुच्यते । तुशब्दोउ्वधारणार्थ: । बद्यैवोक्तेन 

१ उपादानालुपादाने परिग्रहपरित्यागो । २ तात्परय॑नाम फलवर्दर्थप्रतीत्यनुकूलत्व 
शब्दधर्म: । उपक्रमादिना तस्य ज्ञानात्तयोरवगम इत्यर्थ:। ३ जीर्ण: स्थविरो भूत्वा 
यो दण्डेन वच्चति गच्छति, तथा यो जातः बालः सोषपि त्वमेव । 
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न््यायेन मनोमयत्वादिगुणं नतु शारीरो जीवों मनोमयत्वादिगुणः | 

यत्कारण 'सत्यसंकल्पः, आकाशात्मा, अवाकी, अनादर:, ज्यायान्पृ- 
थिव्या' इति चैबेजातीयका गुणा न शारीर आअस्येनोपपथन्ते । शारीर 

इति शरीरे भव इल्यर्थ: | नन््वीश्वरोडपि शरीरे भवति। सत्यम् । 
शरीरे भवति नतु शरीर एवं भवति, “ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तरि- 

क्षाए!, “आकाशवत्सर्वगतश्व नित्यः” इति च व्यापित्वश्रवणात् । जीवस्तु 

शरीर एवं भवति, तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत््यभावात् ॥ ३॥ 

कमकतेव्यपदेशाच ॥ ४ ॥ 
इतश्व न शारीरो मनोमयत्वादिशुणः, यस्मात्कर्म कठेव्यपदेशों भवति 

'एँत्मितः प्रेद्याभिसंभवितास्म' (छा० ३।१४।४ ) इति | एतमिति 
प्रकृत मनोमयत्वादिगुणमुपास्यमात्मानं कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदि- 
शति । अभिसंभवितास्मीति शारीरमुपासक कठेत्वेन प्रापकत्वेन । 
अभिसंभवितास्मीति । प्राप्तास्मीट्यर्थ: । नच सत्यां गतावेकस्य कर्मकठे- 
व्यपदेशो युक्त: । तथोपास्योपासकभावोडपि भेदाधिष्ठान एवं । तस्मा- 
दुपि न शारीरो मनोमयत्वादिविशिष्ट: ॥ ४ ॥ 

टाब्दविदशेषात् ॥ ५ ॥ 

इतश्र शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः, यस्माच्छव्द्विशेषो भवति 
समानप्रकरणे श्रुत्यन्तरे---“यथा त्रीह्दिबो यवो वा इयामाको वा रयामाक- 

तण्डुलो वेवमयैसन्तरात्मन्पुरुषो हिरण्मय; (शत्त० ब्रा० १०६।३।२ ) 
इति । शारीरस्यात्मनो यश शब्दोउडमिधायकः सप्रम्यन्तोडन्तरात्मन्निति 

तस्माहिशिष्टो उन्यःप्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविशिष्टस्था- 
त्मनोउमिधायकः । तस्मात्तयोभेंदोउघिगम्यते ॥ ५ ॥ 

१ वागेब वाकः सोञस्यास्तीति वाकी न वाकी अवबाकी वागादिसर्चेन्द्रियरहितः । 

२ आप्तकामत्वान्न कुत्रचिदादरोषस्तीआनादरः:। ३ एतमिति ग्रापकत्वेन व्यपदिशतीति 
संबन्ध: । ४ समानप्रकरणत्वमेकविद्धाविषयत्वमू । ५ अमन्तरात्मन्निति छान्दसों 
विभक्तिलोप: । अन्तरात्मनीव्यर्थ: । 
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स्घखतेश्व ॥ ६॥ 
स्वृतिश्व॒ शारीरपरमात्मनोर्भेदं दशेयति--..'ईश्वरः सर्वभूतानां हदे- 

शे5जुन तिष्ठति । शभ्रामयन्सर्वमूतानि यत्रारूढानि मायया (गी० 
१८।६१ ) इत्याया । अन्राह---कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनो- 
5न््य:, यः प्रतिषिध्यते “अनुपपत्तेस्तु न शारीरः' इत्यादिना। श्रुतिस्तु--- 
नान््योउतोडस्ति द्रष्टा नान्योउतोउस्ति श्रोता' ( बृह० ३।७।२३ ) 

इत्येबंजातीयका परमात्मनो5न्यमात्मानं वारयति | तथा स्मृतिरपि--- 
'्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रबु भारत' ( गी० १३॥२ ) इस्येवं- 
जातीयकेति । अन्रोच्यते--सत्यमेबेतत् । पर एवात्मा देहेन्द्रियमनो- 
बुद्युपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बाढेः शारीर इत्युपचयेते । यथा 
घटकरकादुपाधिवशादपरिल्छिन्ममपि नभ; परिच्छिन्नवर्वभासते, तद्वत्। 
त॑दपेक्षया च कर्मकतेत्वादिभेदव्यवहारों न विरुध्यते प्राक् “तत्त्वमसि” 
इत्यात्मैकत्वोपदेशग्रहणात् । गृह्दीते त्वात्मैकल्वे बन्धमोश्वादिसर्वव्यवहार- 

परिसमाप्रिरेव स्थात् ॥ ६ ॥ 

अभेकौकर्त्वात्तद्नथपदेशाच नेति चेन्न निचाय्यत्वा- 
देवं व्योमवच्च ॥ ७॥ 

अभेकमल्पेमोको नीड, “एप म आस्मान्तहेंद्ये' इति परिच्छिन्ना« 
यतनत्वातू, खशब्देन च “अणीयान्त्रीद्देबोी यवाद्वा' इत्यणीयस्वव्य- 
पदेशात्, शारीर श्वाराग्रमात्रो जीव इहोपद्श्यते, न सर्वगतः पर- 

मात्मेति यदुक्त तत्परिहर्तब्यम् | अत्रोच्यते---नायं॑ दोष; । न ताव- 
व्परिच्छिन्नदेशस्थ सर्वगतत्वव्यपदेशः कंथमप्युपपयते । सर्वगतस्य तु 
सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिच्छिन्नदेशव्यपदेशो5पि कयाचिदपेक्षया सं- 
भवति । यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सन्नयोध्याधिपतिरिति 

व्यपद्श्यते कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन्नीश्चरोडर्भकौका अणीयांग्व 

१ तदपेक्षया ओपाधिकमेदापेक्षया । २ अभेकशब्दस्य शिशुविषयत्वनिषेधार्थमल्प- 
मिति परयोयत्वोक्तिः । ३ कथमपि ब्रह्माभावपक्षेषपि । 
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व्यपदिश्यत इति । निचाय्यत्वादेवमिति ब्रूमः । एवसणीयस्ट्वादिगुण- 
गणोपेत ईश्वरस्तत्र हृदयपुण्डरीके निचाय्यों द्रष्टव्य उपदिश्यते । यथा 

शाल्प्रामे हरि! । तत्रास्य बुद्धिविज्ञानं ग्राहकम् । सर्वगतो5पीखरस्त- 

त्रोपास्यमानः प्रसीदति । व्योमवच्चेतद्रष्टव्यम्ू । यथा सर्वगतमपि 

सब्योम सूचीपाशाद्रपेक्षयामंकौकोडणीयश्व व्यपदिश्यते, एवं त्रह्मापि । 
तदेव निचाय्यत्वापेक्ष त्रह्मणो3मंकौकस्त्वमणीयस्त्वं च न पारमार्थिकम् । 
ततन्न यदाशइ्बते, हृदयायतनत्वाद्रह्मणो हृदयायतनानां च प्रतिशरीरं 

मिन्नत्वाद्धिन्ञायतनानां च शुकादीनामनेकत्वसावयवत्वानिद्यत्वादिदोष- 
दशनाद्रह्मणो5पि तत्पसड्ग इति, तदपि परिहृत भवति ॥| ७॥ 

संमोगप्राप्तिरिति चेन्न वैद्योष्धात्॥ ८ ॥ 
व्योमवस्सर्वगतस्य॒त्रहद्मण: सर्वप्राणिहृदयसंबन्धात्, चिद्रपतया च॑ 

शारीरादविशिष्टत्वातू, सुखदुःखादिसंभोगोउप्यविशिष्ट: भप्रसज्येत । 
एकत्वाच्च । नहि परस्मादात्मनोउन्यः कश्रिदात्मा संसारी विद्यते, 

नजान्योउतोउडस्ति विज्ञाता' (ब्ृ० ३।७।२३ ) इल्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मा- 
त्परस्थेव संसारसंभोगप्राप्तिरेति चेत्ु, न, वेशेष्यात् । न तावस्सर्वप्रा- 
णिहृदयसंबन्धाच्छारीरवद्भह्मणः संभोगप्रसद्भ४, वेशेष्यात् । विशेषो हि 
भवति शारीरपरमेश्वरयो: । एकः कतो मोक्ता ध्मोधर्मसाधनः सुखदुः- 
खादिमांश । एकस्तद्विपरीतोडपहतपाप्मत्वादिगुण: । एतस्मादनयोर्वि- 
शेषादेकस्य भोगो नेतरस्य | यदि च॑ संनिधानमात्रेण वस्तुशक्तिमना- 
श्रित्य कार्येसंबन्धो5भ्युपगम्येत, आकाशादीनामपि दाहादिप्रसद्गश । 
सर्वगतानेकात्मवादिनामपि समावेतों चोद्यपरिहारो | यदप्येकत्वाड्रह्मण 
आत्मान्तराभावाच्छारी रस्य॒ भोगेन ब्रह्मणों भोगप्रसद्भा इति । अत्र 
वदामः--इदं तावदवानांग्रियः प्रष्टच्य: | कथमर्य त्वयात्मान्तराभावो- 
धध्यवसित इति । “तत्वमसि' “अहं त्रह्मास्मि “नान्योइतोउस्ति विज्ञाता' 

१ निचाय्यत्वाइृष्टव्यत्वातव् । २ धर्माधर्मवत्त्वमुपाधिरित्यर्थ: । अयमेव विशेषो 
वेशेष्यं । खार्थे ष्यज् प्रत्ययः । विशेषस्यातिशयार्थों वा। घमीदेः खाश्रये फलहेतुत्वम- 
तिशयस्तस्मादिति सृत्रार्थ: । ३ विभवों बहवश्चवात्मान इति वादिनाम्। 
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इत्यादिशासत्रे भय इति चेत्, यथाशार्त्र त्दि शास्त्रीयोडर्थः प्रतिपत्तव्यो 

न तत्राधेजरतीयं छभ्यम् | शास्त्र च “तत्त्वमसि' इत्यपहतपाप्मत्वादिविशे- 
षर्ण अह्म शारीरस्थात्मत्वेनोपदिशच्छारीरस्येव तावदुपभोक्तृत्व॑ बार- 
यति । कुतस्तदुपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसड्ज/ । अथाग्रहीत शारीरस्य 

ब्रद्मणेकत्व॑ तदामिथ्याज्ञाननिमित्त: शारीरस्योपभोगः, न तेन परमा- 
र्थरूपस्य॒ब्रद्मण: संस्पशें! । नहि बालेस्तठमलिनतादिमिव्योंत्नरि विक- 
ल्प्यमाने तलमलिनतादिविशिष्टमेव परमार्थतो व्योम भवति । तदाह--- 

न वेशेष्यादिति । नेकत्वेडपि शारीरस्योपभोगेन त्रक्षण उपभोगप्रसद्भः, 
वैशेष्यात् । विशेषो हि भवति मिथ्याज्ञानसम्यसज्ञानयोः । मिथ्याज्ञा- 
नकल्पित उपभोग सम्यग्ज्ञानदृष्टमेकत्वमू । नच मिथ्याज्ञानकल्पिते- 

नोपभोगेन सम्यग्ज्ञानदृष्ट वस्तु संस्प्ृइ्यते । तस्मान्नोपभोगगन्धो5डपि 

शक्य इईश्वरस्थ कल्पयितुम् ॥ ८ ॥ 

२ अन्नधिकरणम् । छू० ९-१० 
अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ ९॥ 

कठवल्लीषु पण्यते---“यैस्य॒त्रह्म च क्षत्र चोमे भवत ओदनः । 
झृत्युयेस्योपसेचन क इत्था बेद् यत्र सः (१॥२।२४ ) इति। अत्र 

कश्रिदोदनोपसे चनसूचितोत्ता प्रतीयते । तत्र किमप्रिरत्ता स्थात्, उत 
जीवः, अथवा परमात्मेति संशयः | विशेषानवधारणात् | त्रयाणां 

चाप्नमिजीवपरमात्मनामस्मिन्प्रन्थे प्रओोपन्यासोपलब्घेः: । कि. तावत्मा- 

प्रम् । अभिरत्तेति । कुतः, “अग्निरन्नादः (बृ० ९॥४।६ ) इति श्रुतिप्र- 
सिद्धिभ्याम् । जीवो वात्ता स्यात्ू, “तयोरन्यः पिप्पर् स्वादइत्ति' इति 

१ अर्धेति । अधे मुखमात्र जरत्या बृद्धायाः कामयते नाज्ञानीति सोब्यमधजरती- 
न्याय:। २ मनोमयत्वादिविशिष्ट स्ेवेश्वरस्य ध्यानाथथ द्वादेत्वे5पि निर्दोषत्वात्तस्मिनेव शाण्डि- 
ल्यविद्याविय्ये सर्व! इत्यादिवाक्यं समन्वितमित्यर्थ: । ३ यस्य परमात्मनो ब्रह्म क्षत्र 
चोने जाती श्रसिद्धान्नवदोदनी भवतः, यस्प झ॒त्युः सर्वमारकः सन्नुपसेचनमोदनमिश्र- 
घृतवत्तिष्ठति, यत्र सोइत्ता कारणात्मा वर्तते, तं निर्विशेषमात्मानं “नाविरतों दुश्वरि- 
तात्” इति मऋओक्तोपायवान्यथा वेद इत्था इत्थमन्यस्तद्रहितो न वेदेत्यर्थ:। 
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दशेनात्ू । न परमात्मा, 'अनभ्नन्नन्योईअभिचाकशीति' (मुण्ड० 
३।१।१ ) इति दशेनादियेवं प्राप्ते ब्रूमः--अत्तान्र परमात्मा भवितु- 
महँति । कुतः चराचरमप्रहणात् । चराचरं हि ख्थावरजन्जम॑ सृत्यूपसे- 
चनमिहाय्त्वेन प्रतीयते, ताहशस्य चाद्यस्य न परमात्मनो5न्यः 
कात्सर्यनात्ता संभवत्ति। परमात्मा तु विकारजातं संहरन्सर्व मत्तीत्यु- 
पपयते । नन्विह चराचरप्रहणं नोपलभ्यते, कथ्थ सिद्धवच्चराचरप्रह् 
हेतुत्वेनोपादीयते । नेष दोष: । सृत्यूपसेचनत्वेन सर्वेस्य प्राणिनिकायस्य 
प्रतीयमानत्वात् , ब्द्यक्षत्रयोश्र प्राधान्यात्य॑दशेनार्थत्वोपपत्तेः । यज्तु 
परमात्मनोउपि नात्तृत्व॑ संभवति, “अनश्नन्नन्योडअभिचाकशीति' इति 

दशनादिति । अत्रोच्यते--कर्मफलभोगस्य प्रतिषेधकमेतदशेनं, तस्य 
संनिहितत्वातू । न विकारसंहारस्य भ्रतिषेघकं, सर्ववेदान्तेषु सप्टि- 
सख्ितिसंहारकारणत्वेन त्रह्मणः असिद्धत्वात् । तस्मात्परमात्मेवेहात्ता 
भवितुमहेति ॥ ९॥ 

प्रकररणाच ॥ १० ॥ 
इतश्व परमास्मेवेहाता भवितुमहेति, यत्कारणं प्रकरणमिदं परमा- 

त्मन:, “न जायते प्रियते वा विपश्रवित! ( काठ० १२।१८ ) इल्यादि 
प्रकृतग्रहणं च न्याय्यम् | 'क इत्था वेद यत्र स; इति च दुर्विज्ञानत्वं 
परमात्मलिज्नलम् ॥| १० ॥ 

३ गुहाप्रविशधिकरणम् । सू० ११-१२ 
गुहां प्रविष्टावात्मानोौं हि तदशेनात् ॥ ११ ॥ 

कठव्लीष्वेव पठ्यते---“ऋत॑ पिबन्तो सुकृतस्य छोके गुहां प्रविष्टो 
परमे परार्थे । छायातपो ज्रद्वविदो वदन्ति पत्चाप्नयो ये च त्रिणाचि- 

१ प्रद्शनमुपलक्षणम् । नच ब्ह्मक्षत्रे एवात्र विवक्षिते, झृत्यूपसेचनेन प्राणभ्न्मा- 
त्नीपस्थापनात्ू । आणिषु अधानत्वेन च ब्रक्षक्षत्रोपन्यासस्थोपपत्तेः॥। २ ऋत॑ सत्य 

कर्मफल॑ पिबन्तों, भुज्ञानो सुकृतस्थ॒ लोके सम्यगर्जितस्यादश्स्थ कार्य देहे 
वर्तमानो परस्थ ब्रह्मणो5्थ स्थानमईतीति परार्घ हृदयं॑ तस्मिन्परमे श्रेष्ठे या गुहा 
नभोलक्षणा तां प्रविश्य स्थिती छायातपवन्मिथो बिरुद्धो, तो चर ब्रह्मविद्ः कर्मिणश्व 
बहन्ति । त्रिनोचिकेतोडमिश्वितो येस्तेडपि वदन्ति । 
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केता:” (काठ० १।३।१ ) इति । तत्र संशयः, किमिह बुद्धिजीवो 
निर्दिष्टावुत जीवपरमात्मानाविति । यदि बुद्धिजीवो, ततो बुद्धिप्रधा- 
नात्कायेकरणसंघावाहिलक्षणो जीवः प्रतिपादितो भवति । तदपीह 

प्रतिपादयितव्यं, “येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुध्येउस्तीत्येके नायमस्तीति 
चेके | एतह्ियामनुशिष्टरत्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय:॥' (काठ ० १११२०) 
इति प्रष्टवात् । अथ जीवपरमात्मानो ततो जीवाहिलक्षण; परमात्मा 
प्रतिपादितो भवति । तदपीह प्रतिपादयितव्यं, “अन्यत्र धमोदन्यत्रा- 
धममौदन्यत्रास्मास्कृताकृतातू । अन्यत्र भूताश् भव्याश्ष यत्तत्पश्यसि 
तद्दद॥” ( काठ० १।२।१४ ) इति प्रष्टत्वात् । अतन्राहाक्षेप्ता---उभावप्ये- 
तो पक्षी न संभवत; । कस्मात्, ऋतपान कर्मफलछोपभोगः, '“सुकृतस्य 

छोके' इति लिड्डात् । तब्चेतनस्य श्षेत्रज्ञलस्य संभवति, नाचेतनाया बुद्धे; । 

“पिबन्तो' इति च ह्विवचनेन इयोः पान दशेयति श्रुति: । अतो बुद्धि- 
क्षेत्रज्ञपक्षस्तावन्न संभवति । अतएव क्षेत्रज्ञपरमात्मपक्षोडपि न संभ- 

वति, चेतनेडपि परमात्मनि ऋतपानासंभवात् । “अनश्नन्नन्योडअभि- 
चाकशीति' इति मत्रवर्णादिति। अचन्रोच्यते--नेष दोष;। छत्रिणों 
गच्छन्तीत्येकेनापि छत्रिणा बहूनां छत्रित्वोपचारदशेनात् । एवमेकेनापि 

पिबता दो पिबन्ताबुच्येते । यद्धा जीवस्तावत्पिबति, ईश्वरस्तु पाय- 
यति । पाययन्नपि पिवतीत्युच्यते । पाचयितयेपि पक्तवप्रसिद्धिदश- 
नात् । बुद्धिक्षेत्रज्ञपरिप्रहोडपि संभवति, करणे कठेत्वोपचारात् । 
एधांसि पचन्तीति प्रयोगद्शनात् । नचाध्यात्माधिकारेउन्यो कोचि- 
हावृत पिबन्ती संभवतः । तस्माह्ुद्धिजीबी स्थातां, जीवपरमात्मानों 
वेति संशयः । कि तावट्प्राप्ं, बुद्धिक्षेन्््ञविति | कुतः, 'शुह्ाां ग्रविष्टो' 

चान्ये । त्वयोपदिशेष्हमेतत्तत्त्वं ज्ञातुमिच्छामीत्यर्थ: | २ अन्यत्र धर्मोधमाभ्यामन्यत्र, 
अस्मात्कृताकृतात् धमोधर्मास्पृष्ट, कृताकृतात् कार्यकारणाद्धिन्न यत् तद्रद्म । ३ यद्देति । 
खातच्यलक्षणं हि कतृत्वं तच्च पातुरिव पाययितुरप्यस्तीति सोडपि कतो। अतएवाहुर्यः 
कारयति सोच5पि कर्तेति । 
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इति विशेषणात् । यदि शरीर गुहा, यदि वा हृदय, उभ्यथापि 

बुद्धिक्षेत्र्ौ गुहां प्रविष्टाव॒पपय्येते । नच सति संभवे सर्वगतस्थ॒ब्रह्षणो 

विशिष्टदेशत्व॑ युक्त कल्पयितुम् । 'सुकृतस्य छोके' इति च कर्मगोचरा- 

नतिक्रम॑ दशयति । परमात्मा तु न सुकृतस्थ वा दुष्कृतस्थ वा गोचरे 

वर्तते, 'न कर्मणा वर्धते नो कनीयान' इति श्रुतेः | 'छायातपौ' इति 

च चेतनाचेतनयोनिर्देश उपपद्यते । छायातपवत्परस्परविलक्षणत्वात् । 

तस्मादुड्धिक्षेत्रज्ञाविहोच्येयातामित्येवं प्राप्ते ब्रूम:--विज्ञानात्मपरमात्मा« 

नाविदोच्येयाताम् । कस्मानू, आत्मानी हि. तावुभावषि चेतनों समा- 
नस्वभावी । संख्याश्रवणे च समानस्वभावेष्वेव छोके प्रतीतिहेश्यते । 

अस्म गोर्दितीयोन्वेष्टव्य इत्युक्ते गौरेब द्वितीयोडन्विष्यते नाश्वः पुरुषों 

वा । तदिह ऋतपानेन लिब्लेन निश्चिते विज्ञानात्मनि द्वितीयान्वेषणायां 

समानखभावश्चेतवनः परमात्मैव प्रतीयते । ननृक्त ग॒हाहितत्वदशनातन्न 

परमात्मा प्रत्येतव्य इति गुहाहितत्वदशेनादेव परमात्मा प्रत्येतव्य 

इति वदामः । गुद्दाहितत्व॑तु अृतिस्मृतिष्वसकृत्परमात्मन एब 

दृश्यते---शुहाहितं गहरे पुराणम! (काठ० १॥२।१२) “यो वेद 

निहित गुहायां परमे व्योमन' (तै० २।१ ) “आत्मानमन्विच्छ गुहां 

प्रविष्टम' इत्याद्यास | सर्वगतस्यापि बअ्रह्मण उपलब्ध्यर्थों देशविशेषो- 

पदेशो न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सुकृतछोकवर्तित्व॑ तु छत्रित्ववदे- 

कस्मित्नपि वर्तमानमुभयोरविरुद्धममू । छायातपाविद्यप्यविरुद्धमू । 

छायातपवत्परस्परविलक्षणत्वात्संसारित्वासंसारिव्यो; । अविद्याकृत- 

त्वात्संसारित्वस्थ । पारमार्थिकत्वाब्वासंसारित्वस्थ । तस्माद्विज्ञानात्मपर- 
मात्मानो गुहां प्रविष्ठो गृह्ेते | ११ ॥ 

कुतश्च विज्ञानात्मपरमात्मानौ गृझ्षेते--- 

विदेषणाच ॥ १२॥ 
विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव भवति । आत्माने रथिन 

१ गुहाहितं बुद्धों स्थितं गहरेइ्नेकानर्थसंकुले देहे स्थित, पुराणमादिपुरुषम् 

२ परमे व्योमन् भ्रेष्ठे हादोकाशे तत्र गुहायां बुद्धो । ३ अन्विच्छ विचारय । 
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विद्धि शरीरं रथमेव तु ( का० १।३।३ ) इत्यादिना परेण अन्थेन 

रथिरथादिरूपककल्पनया विज्ञानात्मानं रथिन संसारमोक्षयोगेन्तारं 

कल्पयति । “सोउध्वनः पारमाप्रोति तद्विष्णोः परम पद्म ( का० 
१।३॥९ ) इति च परमात्मानं गन्तव्यम्ू । तथा “तं॑ दुदंश गृढमनु- 
ग्रविष्ट गुहाहितं गहरेछ्क पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा 

धीरो हर्षशोको जहाति' ( का० १।२।१२ ) इति पूर्वस्मिन्नपि अन्थे 
मन्ठमन्तव्यत्वेनेतावेव विशेषितो । प्रकरणं चेदं परमात्मनः । “ब्रह्म- 
विदो वदन्ति' इति च वक्तविशेषोपादान परमात्मपरिग्रहे घटते । 

तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम् । एब एवं न््यायः 'द्वा सुपणो 
सँयुजा सखाया' ( मुण्ड० ३।१।१ ) इत्येवमादिष्वपि । तत्रापि द्यध्या- 

त्माधिकाराज्न प्राकृतो सुपणोवुच्येते । “तयोरन्यः पिप्प् स्वाइत्ति' 
इत्यदनलिब्लादज्ञानात्मा भवति । “अनश्नन्नन्योडभिचाकशीति' इत्य- 
नशनचेतनत्वाभ्यां परमात्मा । अनन्तरे च मत्रे तावेब द्रष्टद्रष्टलयभा- 
वेतन विशिनष्टि--“समाने वृक्षे पुरुषों निममो3डनीशंया शोचति मुद्य- 
मान । जुडष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक' 
( मुण्ड० ३।१॥२ ) इति । अपर आह--'ढ्ा सुपणो' इति नेयसृ- 
गस्याधिकरणस्य सिद्धान्त भजते, पेह्निरहस्यत्राह्मणनान्यथा व्याख्या- 
तत्वात् । “तयोरन्यः पिप्परू स्वाह्कत्तीति सक्त्वमनश्नन्नन्योडमिचाकशी- 

तीव्यनअन्नन्योउमिपश्यति ज्ञस्तावेतो संत्त्वक्षेत्रज्ञो| इति । सक्त्वशब्दो 
जीव; क्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मेति यदुच्यते, तन्न, सत्त्वक्षेत्रज्ञशब्दयोरन्तः- 

करणशारीरपरतया प्सिद्धत्वात् । तत्रेव च॒ व्याख्यातत्वातू--“तदेत- 
त्सत्त्व॑ येन खप्न॑ पश्यति, अथ यो5य शारीर उपढ्रष्टा स क्षेत्रकज्ञस्तावेतो 

१ स् इति जीवः सर्वेनामार्थ: । अध्वन: संसारमागेस्थ । २ दुर्दश दुज्ञोनं, ततएव 
यूढमनुप्रविष्ट॑ गहनतां गतमीश्वरे, अध्यात्मयोगः प्रत्यगात्मन्येव चित्तसमाधानं तेना- 
घिगमो मदावाक्यजा इृत्तिस्तया विदित्वेत्यर्थ:। ३ सहैव युज्येते नियम्यनियामकत्वे- 
नेति सयुजो । ४ अनीशया खस्वेश्वरत्वाश्रतीत्या । जुष्ट ध्यानादिना सेबित॑ यदा ध्यान- 
परिपाकदशायामीशमन्यं विश्िष्टरूपाद्धिज्न परयति । ५ सच्त्व॑ बुद्धि: । 

ब्र्० सु० हि] 
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सत्वक्षेत्रज्ञो' इति । नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्ष॑ भजते । नश्यत्र शारीरः 
क्षेत्रज्ञ: कठेत्वभोक्तत्वादिना संसारधरमेंणोपेतो विवक्ष्यते । कर्थ तर्हि सर्व- 
संसारधर्मातीतो त्रह्मबखभावश्वेतन्यमात्रख्खरूप: .“अनशभ्नज्नन्यो इडमिचाक- 
शीति', “अनश्नन्नन्यो उभिपरयति ज्ञ:' इति वचनात् । “तत्त्वमसि', "द्षेत्रज्ञं 
चापि मां विद्धि' ( गी० १३।२ ) इल्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्वच । तावता च 
विद्योपसंहारदशनमेवमेवावकल्पते, “तावेतो सच्त्वक्षेत्रज्ञो न ह वा एवं- 
विदि किंचन रंज आध्यंसते” इत्यादि । कथ पुनरस्मिन्पक्षे “तयोरन्यः 
पिप्पर् स्वाइत्तीति सत्तवम्' इत्चेतने सत्तवे भोक्तत्ववचनमिति । 
उच्यते--नेयं श्रुतिरचेतनस्थ स्त्वस्य भोक्तत्व॑ वक्ष्यामीति प्रवृत्ता । 

कि तहिं चेतनस्य श्षेत्रक्ञस्याभोक्तत्व॑ त्रह्मखभावतां च॒ वस््यामीति । 

तदर्थ सुखादिविक्रियावति सत्त्वे भोक्तृत्वमध्यारोपयति । इदं हि 
कठेत्वं भोक्त॒त्व॑ च सत्तवक्षेत्रज्ञयोरितरेतरस्वभावाविवेकक्ृत॑ करूप्यते । 
'परमार्थतस्तु नान्यतरस्थापि संभवति, अचेतनत्वात्सत्त्वस्थ, अविक्रिय- 
त्वाब्च क्षेत्रक्ञस्य । अविद्याप्रत्युपस्थापितखभावत्वाध् सत्त्वस्य सुतरां न 

संभवति । तथाच श्रुतिः--“यत्र वा अन्यदिव स्थात्तत्रान्योडन्यत्पर्येत्' 
इत्यादिना खप्नदृष्टहस्थादिव्यवह्ारवद्विद्याविषय एवं कठेत्वादिव्यवहारं 

दर्शयति । 'ैंन्न त्वस्थ सर्वमात्मेवाभृत्तत्केन क॑ पश्येत्' (बृ० ४।५)१५ ) 

इतद्यादिना च विवेकिनः कर्ेत्वादिव्यवहाराभाव॑ दशेयति ॥ १२ ॥ 

४ अन्तराधिकरणम् । सू० १३-१७ 
अन्तर उपपत्ते5॥ १३॥ 

“य एषो5क्षिणि पुरुषो दृदयत एप आत्मेति होवाचेतदसतमभय- 
मेतद्रह्मति । तथद्यप्यस्मिन्सपिंवोद्क वा सिच्चति वंत्मनी एवं गच्छति' 
( छा० ४।१५।१ ) इत्यादि श्रयते । तत्र संशयः किमय॑े ग्रतिबिम्बा- 

१ ताबता मऋअब्याख्यामात्रेण । २ रजः अविद्ा, आध्यंसते संश्िषति । 
३ अन्यदिवाभासभूतं॑ नानात्वं दृष्ट स्थात्तत्र आवियकबुसण्यादिसंबन्धादन्यी भूत्वाइन्य- 
बक्षुषा पश्येत् । तत्राविद्यायामू । ४ यत्र तु विद्यावस्थायाम् । ५ वत्मेनी पक्ष्मस्थाने । 
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त्माक्ष्यधिकरणो निर्दिश्यतेडथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मेन्द्रियस्या- 
घिष्ठाताथवेश्वर इति । कि तावत्पाप्तम्, छायात्मा पुरुषप्रतिरूप इति। 

कुतः, तस्य दृश्यमानत्वप्रसिद्धेः । “य एषोउक्षिणि पुरुषों दृश्यते” 

इति च प्रसिंद्धवदुपदेशात् । विज्ञानात्मनो वाय॑ निर्देश इति युक्तम् । 
स हि चक्षुषा रूप पश्यंश्रक्षुषि संनिहितो भवति । आत्मशब्दश्वास्मि- 
न्पक्षेदलुकूलो भवति । आदित्यपुरुषों वा चश्षुषोडनुआहकः प्रतीयते, 

“रश्मिमिरेषोउस्मिन्प्रतिष्ठित:ःः (ब्रृ० ५॥५१२ ) इति श्रुते! । अमृत- 
त्वादीनां च देवतात्मन्यपि कथचित्संभवात् । नेश्वरः, स्थानविशेषनि- 
देशादियवं श्राप्ते बूमः । परमेश्वर एवाक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपदिष्ट 
इति । कस्मात्, उपपत्तेः । उपपद्मते हि परमेश्वरे गुणजातमिहोपदिश्य- 

मानम् । आत्मत्वं तावन्मुख्यया वृत्त्या परमेश्वर उपपयते । *स आत्मा 
तत्त्वमसि” इति भ्रुतेः । अम्॒तत्वाभयत्वे च तस्मिन्नसकृछुतौ श्रूयेते । 
तथा परमेश्वरानुरूपमेतदक्षिस्थानम् । यथाहि परमेश्वरः सर्वदोषैरलिप्तः, 
अपहतपाप्मत्वादिश्रवणात् । तथाक्षिस्थानं सर्वलेपरहितमुपदिष्ट, “तथयय- 

प्यस्मिन्सर्पिवोद्क वा सिच्चति वर्त्मनी एव गच्छति इति श्रुते; । सं- 
यद्वामत्वादिगुणोपदेशश्वच॒ तस्मिन्नवकल्पते । “पुत॑ संयंद्वाम इत्याचक्षते 
एतं हि सवोणि वामान्यभिसंयन्ति' | एप उ एवं वामनीरेष हि स- 
वोणि वामानि नयति' | 'एपब उ एवं भामनीरेष हि सर्वेषु छोकेषु 
भाति (छा० ४।१५।२,३,४७ ) इति च । अत उपपत्तिरन्तरः 
परमेश्वर: ॥ १३ ॥ 

स्थानादिव्यपदेशाच ॥ १४ ॥ 
कथं पुनराकाशवत्सर्वगतस्थ॒ त्रह्मणो5क्ष्यस्पस्थानमुपपद्मत इति । 

अत्रोच्यते---भवेदेषाउनवहृप्तिः, यद्येतदे्वैक॑ स्थानमस्प निर्दिष्ट भवेत् । 
सन्ति ह्न्यान्यपि प्रथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि---“य; प्रथिव्यां 

१ प्रसिद्धवदुपदेशश्वाक्षुपत्वो क्तिरेव ॥।२ इहेलक्षिपुरुषोक्तिः । ३ संयद्वामेति । वासानि 
कर्मफलान्येतमक्षिपुरुषं हेतुमाश्रिय अभिसंयन्त्युत्ययन्ते । वामनीवोमानि शोभनानि 
लोक प्रापयति । भामनीभोमानि भानानि सर्चत्र नयतीति । ु 
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तिष्ठन! ( बृ० ३।७।३ ) इल्यादिना । तेषु हि चक्षुरपि निर्विष्टमू--'ग्र- 

श्रक्षुषि तिष्ठच'ं इति । 'स्थौनादिव्यपदेशात्' इत्यादिग्रहणेनेतदशेयति--- 
न केवल स्थानमेवैकमनुचितं त्रह्मणो निर्दिश्यमानं दृश्यते, किं तर्नहि 
नामरूपमित्यवंजातीयकमप्यनामरूपस्थ ब्रह्मणोडनुचितं निर्दिश्यमानं 
दृश्यते-“तस्योदिति नाम” “हिरण्यइमश्रु: ( छा० १।६।७,६ ) इत्यादि । 
निर्मुणमपि सद्भह्म नामरूपग्तेंगुणैः सगुणमुपासनार्थ तत्र तत्रोपदिश्यत 
इत्येतदप्युक्तमेव । सर्वगतस्यापि अह्यण उपलब्ध्यर्थ स्थानविशेषो न 
विरुध्यते, शालग्राम इव विष्णोरित्येतद्प्युक्तमेब ॥ १४ ॥ 

सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥ 
अपिच नेवात्र विवदितव्यं, किं त्रह्मास्मिन्वाक्येडमिधीयते न वेति । 

सुखविशिष्टाभिधानादेव ब्रह्मतव सिद्धम् । सुखविशिष्ट॑ हि त्रद्ष यद्दा- 
क्योपक्रमे प्रकरान्तं “प्राणो ब्रह्म क ब्रह्म खं ब्रह्म इति, तदेवेद्दाभिहितं, 

प्रकृतपरिग्रहस्यन्याय्यत्वात् । “आचायेस्तु ते गति वक्ता' (छा० ४। 

१४।१ ) इति च गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानात् । कर्थ पुनवोक्योपक्रमे 
सुखविशिष्टं त्रद्म विज्ञायत इति । उच्यते-“प्राणों त्रह्म क॑ त्रह्म खं त्रद्म' 
इत्येतद्मीनां बचनं भ्रुत्येपकोसछ उबाच--“विजानाम्यहं यत्माणो त्रद्य 
क॑ च तु खं च न विजानामि! इति। तत्रेद॑ प्रतिवचनम्-“यद्धाव के 
तदेव खं यदेव ख तदेव कम! ( छा० ४।१०।५ ) इति । ततन्न खंशब्दो 
भूताकाशे निरूढो छोके । यदि तस्य विशेषणत्वेन कंशब्दः सुखवाची 
नोपादीयेत, तथा सति केवले भूताकाशे त्रद्षशब्दो नामादिष्विव प्रंती- 
काभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीति; स्थात् । तथा कंशब्द्स्य विषयेन्द्रियसं- 
पर्कजनिते सौमये सुखे प्रसिद्धत्वात्, यदि तस्थ खंशब्दो विशेषणत्वेन 
नोपादीयेत, छोकिक सुख त्रह्मेति प्रतीतिः स्यात् । इतरेतरविशेषितो तु 

१ स्थानान्यादयों येषां ते स्थानादयो नामरूपप्रकारास्तेषां व्यपदेशात्सवेग्रतस्थेक- 
स्थाननियमो नावकलल्पते । ३ पश्रतीकों नामाश्रयान्तरप्रत्ययस्थाश्नयान्तरे प्रक्षेप: । 
३ क्षयिता पारतदयादिवी आमयस्तत्सहित इत्यर्थ: । ४ तदर्थयोर्विशेषितत्वाच्छ- 
ब्दावपि विशेषिताबुच्येते । 
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कंखंशब्दी सुखात्मकं त्रद्म गमयतः । तत्र द्वितीये ब्रद्मशब्देडनुपादीय- 
माने क॑ खं बद्योत्येवोच्यमाने कंशव्दस्थ विशेषणल्वेनेवोपयुक्तत्वात्सुखस्य 
गुणस्थाध्येयत्व॑ स्थात्, तन््मा भूदित्युभयोः कंखंशब्दयोजद्यशब्दशिरस्त्व॑ 
“क॑ त्रद्म खं ब्रह्म इति । इष्ट हिं सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद्धयेयत्वम । 
तदेव वाक्योपक्रमे सुखविशिष्ट ब्रद्मोपदिष्टम् | प्रत्येफे च॑ गाहेपत्याद- 
योउम्रयः स्व सं महिमानसमुपदिश्य “एषा सोम्य तेड्स्मद्विद्यात्मविद्या 
व इत्युपसंहरन्तः पूर्वत्र ब्रद्म निर्देष्टरमिति ज्ञापयन्ति । “आचायस्तु ते 
गतिं वक्ता? इति च गतिमात्राभिधानश्रतिज्ञानमथोन्तरविवक्षां वारयति । 

“यथा पुष्करपलाश आपो न छिष्यन्त एवमेवंविदि पाप कर्म न झ्ि- 
च्यते! ( छा० ४।१४।३ ) इति चाक्षिस्थान पुरुष विजानतः पापेनानु- 

पघातं शुवन्नक्षिस्थानस्य पुरुषस्य त्द्मत्व॑ दशेयति । तस्मात्म्रकृतस्येव 

अह्मणोउक्षिस्थानतां संयद्वामत्वादिगुणतां चोक््त्वार्चिरादिकां वढ्विदो 
गति वक्ष्यामीत्युपक्रमते-“य एषोउक्षिणि पुरुषो दश्यत एब आत्मेति 
होवाच ( छा० ४।१५।१ ) इति ॥ १५ ॥ 

। अुतोपनिषत्कगतद्यभिधानाच ॥ १६॥ 
इतश्राक्षिस्थान: पुरुष: परमेश्वरः, यस्माच्छुतोपनिषत्कस्य श्रुतरह- 

स्थविज्ञानस्थ त्रक्मविदो या गतिदेवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुवा--“अथोत्तरेण 
सपसा ब्क्नचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यममिजयन्त टतट्ठै 
प्राणानामायतनमे तद म्तमभयमेतत्परायणमे तस्मान्न पुनरावर्तन्ते: ( अश्र० 

१११० ) इति । स्खृतावपि---“अग्निज्योतिरहदः शुकु। षण्मासा उत्तरा- 
यणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रद्मविदों जनाः ( गी० ८।२४ ) 
इति । सेवेहाक्षिपुरुषविदो 5भिधीयमाना दृश्यते । “अथ यदु चेबा- 
स्मिल्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिषमेवाभिसंभवन्ति' इत्युपक्रम्य “आदि- 

१ विशेषणत्वेन खस्य भूतत्वव्यावर्तकत्वेन । ३ ब्रह्मपदं॑ शिरो ययोस््ते ब्रह्मशिरसी 
तयोरमावो ब्रह्मशिरस्त्वम्ू । ३ देहपातानन्तर्यमथशब्दार्थ: । ४ एतत् व्यश्सिमष्टिकार- 
णात्मक॑ हैरण्ययभ पदम् । ५ अस्मिन्नपासके मते पुत्रादयः शब्य शवसंबन्धि 
संस्कारादिकर्म कुवेन्ति । 
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व्याइन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्यतं तत्पुरुषो मानव; स एनान्त्रद्य गमय- 

ट्येष देवपथो ब्रहद्मपथ एतेन अ्रतिपद्ममाना इस मांनवमावतत नावर्तन्ते 

(छा० ४।१५।५ ) इति । तदिह ब्रद्मविद्विषयया शसिद्धया गदाक्षि 

स्थानस्य ब्रद्बात्वं निश्चीयते || १६ ॥ 
अनवस्थितेरसंमवाच नेतरः ॥ १७ ॥ 

यत्पुनरुक्त छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान 

इति । अन्नोच्यते--न छायात्मादिरितर इह ग्रहणमहँति । कस्मात् , 
अनबखितेः । न ताबच्छायात्मनश्रक्षुषि नित्यमवस्थानं संभवति । 

यदेव हि कश्रित्पुरुषश्वक्लुरासीदति तदा चक्छुषि पुरुषच्छाया दृश्यते, 
अपगते तस्मिन्न दृश्यते । “य एषोउक्षिणि पुरुष:ः इति च॒ श्रुति: संनि- 

धानात्खचल्लुषि दृश्यमानं पुरुषमुपास्यत्वेनोपदिशति । नचोपासनाकाले 

छायाकरं कंचित्पुरुष चक्षुःसमीपे संनिधाप्योपास्त इति युक्त कल्पयि- 
तुम । “अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति! (छा० ८।९॥१ ) इति 
श्रुतिइछायात्मनो उप्यनवस्ितत्व॑ दशेयति । असंभवाञ्च॒ तस्मिन्नस्त- 

त्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः । तथा विज्ञानात्मनोडपि 
साधारणे कृत्ख्नशरी रेन्द्रियसंबन्धे सति चदश्लुष्येवावस्थितत्व॑ वक्तुं न 
डक्यम् । त्रह्मणस्तु व्यापिनो5षपि दृष्ट उपलब्ध्यर्थों हृदयादिदेशविशे- 
पसंबन्धः । समानश्र विज्ञानात्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानामसंबन्धः । 
यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनोइनन््य एवं, तथाप्यविद्याकामकर्मकऋतं त- 
स्मिन्मलेत्वमध्यारोपितं भय॑ चेल्यम्ृतत्वाभयत्वे नोपपथेते । संयद्वामत्वाद- 
यश्नेतस्मिन्ननैश्वयोदनुपपन्ना एव। देवतात्मनस्तु 'रश्मिमिरेषो5स्मिन्प्रति- 

छ्वितः' इति श्रुतेयेद्यपि चक्षुष्यवस्थानं स्थात्तथाप्यात्मत्वं तावन्न संभवति 
पराग्रपत्वात् । अम्ृतत्वादयोडपि न संभवन्ति, उत्पत्तिप्रलयश्रवणात् । 
अमरत्वमपि देवानां ब्रिरकालावस्थानापेक्षम् | ऐश्वयेमपि परमेश्वरायत्तं 

न खाभाविकम् । “मीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूयेः । भीषास्माद- 
-++-#+-.__]...हैई्ननननन्नत्ज-_हहक्..हन__-+-+._.तहतह3_त__नलनुननेनऔतमततत_त्तत+त_+त+_++__+_+__++प+ै 

१ मानव भनोः सगे, आवर्त जन्ममरणाद्राशत्तियुक्तमू । ३ अस्य छायाकारस्य 
बिम्बस्य । ३ पराक् बाह्यं जगत् । ४ भीषा भयेन, अस्मात् ब्रह्मणः, पवते चलूति । 
उक्तापेक्षया पश्चमो झत्युः समाप्तायुषां निकटे धावतीत्यर्थः ॥ 



अधि. ५सू. १८] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । ७९. 

पिश्नेन्द्रश्न सत्युधोबति पश्चम:' (तै० २।८ ) इति मअवणोतू । तस्मात्परमे- 
श्वर एवायमक्षिस्थानः प्रत्येतव्य:ः । अस्मिश्व॒ पक्षे दृश्यत इति प्रसिद्धवदु- 
पादानं शाब्नाय्पेक्ष॑ विद्द्विषय प्ररोचनार्थमिति व्याख्येयम् ॥ १७ ॥ 

अन्तयोम्वधिकरणम् | खू० १८-२० 
अन्तयाम्यधिदेवादिषु तद्धमेब्यपदेशात् ॥ १८ ॥ 
य इमें च छोक॑ परं च छोक॑ सवोणि च भूतानि योउन्वरों यमयति? 

इत्युपक्रम्य श्रुयते---“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्प्रथिव्या अन्तरो ये प्रथिवी न 
चेद् यस्य प्रथिवी शरीर यः प्रथिवीमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमृत:” 
( बृह० ३।७।१,२ ) इत्यादि । अत्राधिदेवतमधिछोकमधिवेद्म धियज्ञम- 
घिमूतमध्यात्म॑ च कश्चिदन्तरवस्थितो यमयितान्तयोमीति श्रयते । स 
किमधिदेवाद्यमिमानी देवतात्मा कश्रित्किंवा प्राप्ताणिमायैश्वयेः कश्रि- 
द्योगी किंवा परमात्मा किंवाथोन्तरं किंचिदित्यपूर्व संज्ञादशेनात्संशयः । 
कि तावन्नः प्रतिभाति, संज्ञाया अश्रसिद्धत्वात्संज्ञिनोडप्यप्रसिद्धेनाथों- 
न्तरेण केनचिद्धूवितव्यमिति । अथवा नानिरूपितरूपमथोन्तरं शकयम- 
स्यभ्युपगन्तुम । अन्तयामिशब्द्श्वान्तयेमनयोगेन प्रवृत्तो नात्यन्तम- 
प्रसिद्ध: । तस्मात्यथिव्यायभिमानी कश्चिद्वोउन्तयामी स्थात् । तथाच 
श्रूयते-पृथिव्येव यरस्यायतनमग्रिलोको मनो ज्योति: ( बृ० ३।९॥१० ) 
इत्यादि । सच कायेकरणवच्त्वात्यृथिव्यादीनन्तस्विष्वन्यमयतीति युक्ते 

देवतात्मनो यमयित्त्वम्ू । योगिनो वा कस्मचित्सिद्धस्थ सवोलुप्रवेशेन 
यमयित्ृत्व॑ स्थात्, नतु परमात्मा प्रतीयेत, अकायेकरणत्वादित्येवं प्राप्त 
इद्मुच्यते-योउन्तर्या म्यधिदैवादिषु श्रुयतते स परमात्मैब स्थान्नान्य इति। 
कुत:, तद्धमेव्यपदेशात् । तस्य हि परमात्मनो धमो इह निर्दिश्यात्राना 
हृश्यन्ते । प्रथिव्यादि तावद्धिदेवादिभेद्मिन्न समस्त विकारजातमन्त- 
स्तिप्न्यमयतीति परमात्मनो यमयिद्त्व॑ धर्म उपपद्यते । सर्वविकार- 
कारणत्वे सति सर्वशक्त्युपपत्तेः । एप त आत्माउन्तयास्यसतः इति 
चात्मत्वामृतत्वे मुझ्ये परमात्मन उपपयेते । “य॑ णूथित्री न वेद इति 

१ आयतन शरीर, लोक्यतेडनेनेति लोकश्रक्ठः, ज्योतिमेन.॥..... 



८० : अद्यसूत्रशाह्ुरभाष्यमू । [ अधि. ५ सू, १९ 

च प्रथिवीदेवताया अविजेयमन्तयोमि् शुबन्देवतात्मनोउन्यमन्तयोमिणं 

दर्शयति । 'प्रथिवी देवता द्यइ्टमस्मि प्रथिवीत्यात्मानं विजानीयात् । 

तथा “अदृष्टोडश्रुतः” इत्याविग्यपदेशो रूपादिविहीनत्वात्परमात्मत उपप- 

दत इति । यक्त्वकायेकरणस्य परमात्मनो यमयिदृत्वं नोपपद्मत इति । 

सैष दोष: । यन्नियच्छति तत्कायेकरणैरेव, तस्य कायेकरणवत्त्वोपपत्तेः । 

तस्थाप्यन्यो नियन्तेत्यनवस्थादोषश्थ न संभवति, भेदाभावात् । भेदे हि 

सत्यनवस्थादोषोपपत्तिः । तस्मात्परमात्मैवान्तयोमी ।। १८ ॥ 

नच स्सात॑मतद्धमाभिलापात् ॥ १९॥ 

स्मादेतत् । अदृष्टत्वादयो घमो: सांख्यस्मृतिकल्पितस्थ प्रधानस्था- 

प्युपपदमन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तेरम्युपगमात् । “ अप्रतक््येम विज्ञेय 

प्रसुप्तमिव सर्वतःः ( मनु० १॥५ ) इति हि स्मरन्ति, तस्यापि निय- 

न्ट्त्व॑ सर्वविकारकारणत्वादुपपद्मते । तस्मात्नधानमन्तयोमिशब्दं स्थात् । 

'ईक्षतेनोशब्दम” ( त्र०११।५ ) इत्नत्न निराकृतमपि सत्प्रधानमिहा- 

दृश्त्वादिव्यपदेैशसंभवेन पुनराशइुथते । अत उत्तरमुच्यते--नच स्माते 

प्रधानसन्तयामिशब्द भवितुमद्दति । कस्मातू, अतद्धमोमिलापात् । 

यद्यप्यरृष्टत्वादिव्यपदेश: प्रधानस्य संभवति, तथापि न द्रष्टत्वादिव्य- 

पदेश: 'संभवति, प्रधानस्थाचेतनत्वेन तैरभ्युपगमात् । “अद्ृष्टो द्रष्टा 
इश्रुतः श्रोताउमतो मन्ताउविज्ञातो विज्ञाता' ( बृह० ३।७।२३ ) इति हि 

वाक्यशेष इह भवत्ति | आत्मत्वमपि न श्रधानस्थोपपद्मते ॥ १९ ॥ 

यदि श्रधानमात्मलद्रष्टत्वाचसंभवाज्नान्तयोम्यम्युपगम्यते, शारीर- 

स्तह्मन्तयोमी भवतु । शारीरों हि चेतनत्वाद्ृष्टा श्रोता मनन््ता विज्ञाता 

च भवति, आत्मा च प्रत्यक्त्वात् । अमृतश्च, धमोघर्मफछोपभोगोपपत्तेः । 

अदृशृत्वाद्यश्व धर्मोः शारीरे प्रसिद्धाः दशेनादिक्रियायाः केतेरि भ्रवृत्ति- 

१ अमृतश्षेति बिनाशिनो देहान्तरभोगानुपपत्तेरित्यर्थ:। २ कर्तैरीति क्रियायां ग्रणः 

कती, अधाने कर्म, तत्रैकस्माँ क्रियायामेकस्यगुणत्वश्रधानलयोर्विरोधान्न कर्तुः 
क्मेत्वमित्यर्थ: । 



अधि. ५ सू. २० ] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । ८१ 

विरोधात् । “न दृष्टेद्रेशरं पश्ये; ( बरृ० ३॥४।२ ) इल्यादिश्ुतिभ्यश्र । 
तस्य च कार्यकरणसंघातमन्तर्यमयितुं शीलं, भोक्तत्वात् । तस्माच्छा- 
रीरोडनन््तयोमीत्यत उत्तरं पठति--- 

शारीरश्ो भयेडपि हि मेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 
नेति पूर्वश्न॒त्रावनुवर्तते । शारीरश्व नान््तयोमीष्यते । कस्मात् । यद्यपि 

द्रष्टवादयो धमोस्तस्थ संभवन्ति तथापि घटाकाशवदुपाधिपरिच्छिन्न- 
त्वान्न कार्झर्येन प्रथिव्यादिष्वन्तरवस्थातुं नियन्तुंच शझक्तोति । अपि- 
चोभये5पि हि शाखिनः काण्या माध्यंदिनाश्रान्तयांमिणो भेदेनेनं शा- 
रीरं प्रथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेब नियम्यत्वेव चाधीयते---“यो विज्ञाने 
तिष्ठन! (बृ० ३॥७।२२ ) इति काण्वा; । “य आत्मनि तिष्ठन! इति 
साध्यदिना; । “ य आत्मनि तिपष्ठन् इत्यस्मिस्तावत्पाठे भ्वद्यात्मशब्द: 

शारीरस्य वाचकः । “यो विज्ञाने तिष्ठन इत्यस्मिन्नपि पाठे विज्ञानश- 

ब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीरः | तस्माच्छारीरादन्य 
ईश्वरोउन्तयोमीति सिद्धम्ू । कर्थ पुनरेकस्मिन्देद्दे द्वौ द्रष्टारावुपपयेते, 
यश्वायमीश्वरो 5नन््तयोमी, यश्चायमितरः शारीर: । का पुनरिहानुपपत्ति: । 
“नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा' इटादि श्रुतिवचनं विरुष्येत | अन्न हि ग्रकृता- 
दन््तयोमिणोन्यं द्रष्टारं, श्रोतारं, मन्तारं, विज्ञातारं चात्मान प्रतिषे- 
धति। नियश्नन्तरप्रतिषेधार्थमेतद्ववनमितिचेत्, न, नियत्ञन्तराप्रसज्जञा- 

द्विशेषश्नवणाञ्च । अश्नोच्यते--अविद्याप्रत्युपर्थापितकायेकरणोपाधि- 
निमित्तो5यं . शारीरान्तर्यामिणोर्भेद्व्यपदेशो न पारमार्थिकः । एको हि 
प्रत्मगात्मा भवति, न दी प्रत्मगगात्मानी संभवतः | एकस्येव तु भेद- 
व्यवहार उपाधिकृतो यथा घटाकाशो महाकाश इति । ततश्र ज्ञात 
ज्ञेयादिभेदशुतयः प्रद्मक्षादीनि च॒ प्रमाणानि संसारानुभवों विधिप्रति- 
षेधशासत्र॑ चेति सर्वमेतदुपपद्यते | तथाच श्रुतिः--“यत्र हि इेतसिव 
भवति तद्तिर इतरं पश्यति” इत्यविद्याविषये सर्व व्यवहारं दशेयति । 
धयत्र त्वस्थ सर्वमात्मैवाभूत्ततकेन क॑ पश्येतः इति विद्यादिपये सर्वे 
व्यवद्यारं वारयति ॥ २० ॥ 



८२ ब्रह्मसूत्रशाइरभाष्यम् । [ अधि. ६ सृ. २१ 

६ अच्श्यत्वाधिकरणम् | खू० २१-२३ 
अदृद्यत्वादिगणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 

“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते', “यत्तदद्रेई्यमग्राह्ममगोत्रमवर्ण- 
मचल्लुःओत्र तदपाणिपादं नित्य विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्म॑ तद॒व्ययं यद्भुत- 
योनि परिपश्यन्ति धीराः ( मुण्ड० १।१॥५,६ ) इति श्रूयते । तत्न 

संशयः---किमयमरद्रेश्यत्वादिगुणकी भूतयोनिः प्रधान स्थादुत शारीर 
आहोखित्परमेश्वीर इति । तत्र प्रधानमचेतन भूतयोनिरिति युक्त 
अचेतनानामेव तदृष्टान्तत्वेनोपादानात् । “थोर्णनाभिः सजते ग्ृहते च 
यथा प्ृरथिव्यामोषधयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम! ( मुण्ड० १॥१।७ ) इति । ननूर्णनामि 

पुरुषश्च चेतनाविद दृष्टान्तत्वेनोपात्तो । नेति ब्रूमः | नहि. केवलस्य 
चेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्व॑ केशलोमयोनित्वं॑ चास्ति । चेतनाधिष्ठितं 
हाचेतनमूर्णनाभिशरीर सूत्रस्य योनिः, पुरुषशरीरं॑ च केशलोम्रामिति 
प्रसिद्धमू । अपिच पूर्वत्रादष्टत्वाद्यमिलापसंभवेडपि द्रष्टत्वाय्मिलापासं- 
भवाजन्न प्रधानमभ्युपगतम् । इह त्वदृश्यत्वादयो धमोः प्रधाने संभ- 

वन्ति । नचात्र विरुध्यमानों धर्मः कश्रिद्भिल्प्यते । नज्नु “यः सर्वज्ञः 
सर्ववित्' (मुण्ड० १॥१॥९ ) इत्ययं वाक्यशेषो<्चेतने प्राधने न 
संभवति, कथ्य॑ ्रधानं भुतयोनिः प्रतिज्ञायत इति । अत्रोच्यते---“यया 
तदक्षरमधिगम्यते” “यक्तद्द्रेश्यम' इलक्षरशब्देनाहश्यत्वादिगुणक॑ भू- 
तयोनिं श्रावयित्वा पुनरन्ते भावयिष्यति---“अक्षरात्परतः परः” ( मुण्ड० 
२।१।२ ) इति । तत्र यः परोऊ5क्षराच्छुतः स सर्वज्ञः सर्ववित्संभवि- 
ध्यति । प्रधानमेव त्वक्षरशब्दनिर्दिष्ट भूतयोनिः । यदा तु॒योनिशब्दो 
निमित्तवाची तदा शारीरो5षपि भूतयोनिः स्थातू, धममोधमोभ्यां भूत- 
जातस्थोपाजेनादिति । एवं प्राप्तेअभिधीयते---योडयमहश्यत्वादिगुणको 
भूतयोनिः स परमेश्वर एव स्थान्नान्य इति। कथमेतद्वगम्यते । धर्मोक्ति; । 

१ अद्वेश्यमह्व्य॑ ज्ञानेन्द्रियि,, अग्माह्य॑ कर्मन्द्रयि: / २ ऊर्णनाभिरताकीटः ॥ 
३ पूवेत्र पूर्वस्मिन्नघिकरणे । 



अधि. ६ सू. २१ ] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । ८३ 

परमेश्वरस्य हि धर्म इहोच्यमानो दृश्यते--यः सर्वज्ञः सर्ववित 
इति । नहि प्रधानस्थाचेतनस्थ शारीरस्य वोपाधिपरिच्छिन्नदृष्टे:ः ख- 

वेज्ञत्व॑ सर्ववित्त्वं वा संभवति । नन््वक्षरशब्दनिर्दिष्टाद्धूतयोनेः परस्पेव 
तत्सर्वज्ञत्व॑ सर्ववित्त॑ च न भूवयोनिविषयमित्युक्तम् । अन्नोच्यते--- 
नेव॑ संभवति । यत्कारणं “अक्षरात्संभवतीह विश्वम इति प्रकृतं भूत- 
योनिमिह  जायमानप्रकृतित्वेव निर्दिश्यानन्तरमपि जायमानप्रकृति- 
स्वेनेव सर्वज्ञ॑ निर्दिशति---“यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्थ ल्लानमर्य तपः । 
तस्मादेतद्रद्ष नाम रूपमन्न च जायते इति। तस्मात्रिदेशसाम्येन 
प्रद्यभिज्ञायमानत्वात्रकृतस्थेवाक्षरस्थ भूतयोनेः सर्वज्ञत्त॑ सर्ववित्त्वं च 
धर्म उच्यत इति गम्यते । “अक्षरात्परतः पर: इल्त्रापि न प्रकृतादुू- 
तयोनेरक्षरात्पर: कश्चिदृभिधीयते । कथमेतद्वगम्यते । “येनाक्षरं पुरुष 
वेद सत्य॑ प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रक्मविद्याम' ( मुण्ड० १॥२।१३ ) इति 
प्रकृत्य तस्वेवाक्षरस्थ भूतयोनेरदृश्यत्वादियुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ना- 
तत्वात् । कथ तर्हि “अक्षरात्परतः परः इति व्यपद्श्यित इति, उत्तर- 

सूत्र तदृक्ष्यामः । अपिचात्र ठे विद्ये वेदितव्ये उक्ते---परा चेवापरा 
च॑ इति। तत्रापरामग्वेदादिलक्षणां विद्यामुक््वया अवीति---“अथ परा 

यया तद्क्षरमधिगम्यते इत्यादि । तत्र परस्पा विद्याया विषयत्वेनाक्षरं 
श्रुतप् ॥ यदि पुनः परमेश्वरादन््यद्दश्यत्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्येत 

नेय परा विद्या स्यात्। परापरविभागो हाय विद्ययोरभ्युद्यनि:श्रेयस- 
फलछतया परिकरुप्यते | नच प्रधानविद्या नि:श्रेयसफला केनचिदभ्युप- 
गम्यते । तिस्नश्च॒विद्याः प्रतिज्ञायेरन, त्वसक्षे5क्षराद्ध्तयोनेः परस्थ 

परमात्मन: प्रतिपाद्ममानत्वात् । छ्वे एव तु विद्ये वेदितव्ये इह निर्दिष्ट । 

“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्बमिदं विज्ञातं भवति' ( मु० १॥१॥३ ) 
इति चेकचविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षण सबोत्मके अह्मणि विवक्धयमाणे- 
5वकल्प्यते, नाचेतनमात्रेकायतने. प्रधाने, भोग्यव्यतिरिक्ते वा 

१ नहीति । “अक्ताः शकेरा उपदधाती' त्यन्न तिजो बे छत” इति शेषान्निणेयवदन्नापि 
अद्श्यत्वादेः शेषान्नि्णयः । २ येन ज्ञानेनाक्षरं अ्रकृतं भूतयोरनिं पुरुष सत्य वेद । 
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भोक्तरि । अपिच “स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथवोय ज्ये< 
छपुत्राय प्राह” ( मुण्ड० १।१॥१ ) इति न्रक्नविद्यां प्राधान्येनोपक्रम्य 
परापरविभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनीं दशेयंस्तस्या ब्रक्षवि- 

यात्वं दशियति । सा च॒ ब्रद्मविद्यासमाख्या तद॒धिगम्यस्पाक्षरस्यात्रह्मत्वे 
बाघिता स्थात्। अपरम्वेंदादिलक्षणा कर्मविद्या ब्रह्मविद्योपक्रम उपन्य- 

स्थते ब्रह्मविद्याप्रशंसाये | 'ऐैवा छोते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कर्म । एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति मूढा जराम्रत्युं ते पुनरेवापियन्ति' 
( मुण्ड० १॥२।७ ) इत्येवमादिनिन्दावचनात् । निनिद्त्वा चापरां विद्यां 
ततो विरक्तस्य परविद्याधिकारं दशेयति---“परीक्ष्य छोकान्कमेचिता- 
न्त्राक्मणो निर्वेदमायान्नास्यक्ृतः कृतेन। तह्चिज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छे- 
त्समित्पाणिः श्रोत्रियं त्रह्मनिष्ठम! ( मुण्ड० १॥२।१२ ) इति । यत्तक्तम् 

चेतनानां प्रथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेनोपादानादाष्टोन्तिकेनाप्यचेतनेन भूत- 
योनिना भमवितव्यमिति । तदयुक्तम् । नहि दृष्टान्तदाष्टोन्तिकयोरत्यन्त- 
साम्येन भवितव्यमिति नियमोउस्ति | अपिच स्थूछाः प्रथिव्यादयो 
इृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूछ एव दाष्टोन्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते । 
तस्माददश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वर एव | २१ ॥ 

विशेषणभेदव्यपदेशाम्धां च नेतरो ॥ २२॥ 
इतश्व परमेश्वर एवं भूतयोनिर्नेतरो शारीरः प्रधान वा । कस्मात् । 

विश्ेषणभेद्व्यपदेशा भ्याम् । विशिनष्टि हि प्रकृतं भूतयोनिं शारीराद्वि- 
लक्षणत्वेन--दिव्यो ह्यमूत्तेंः पुरुष: सबाह्याभ्यन्तरो ह्मज: | अप्राणो 
हामना: झुभ्रः ( मुण्ड० २।१।२ ) इति। नद्येतदिव्यत्वादिविशेषणमवि- 

द्राप्रत्युपस्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानिनस्तद्धमोन्खात्मनि. कल्पयतः 
शारीरस्योपपथते । तस्मात्साक्षादोपनिषद्: पुरुष इहोच्यते | तथा प्रधा- 

9 सर्वविद्यानां प्रतिष्ठा समाप्तियस्थाम् । २ हवन्ते गच्छन्ति अस्थायिन इति हवाः । 
अष्टदशेति षोडशत्विजः यजमानः पत्नी चेल्यशदर । येघूक्त अवरमनित्य॑ कर्म यज्ञः । 
अपियन्ति श्राप्ुवन्ति । ३ अल्यक्षादिना कर्मसाध्यांछोकाननित्यतया ज्ञात्वा निववेद 
बैराग्यं गच्छेत् । कुतः, कृतेन कमेणा अछृतो मोक्षो नास्ति । 
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नादपि प्रकृतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति--अक्षरात्परतः परः इति। 

अक्ष॑रमव्याकृत नामरूपवीजशक्तिरूप॑ भूतसूक्ष्ममीश्राश्रय॑ तस्येवोपा- 

धिभूत॑ सर्वस्माद्विकारात्परो यो5विकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन 

व्यपदेशात्परमात्मानमिद्द विवक्षितं दशीयति । नात्र प्रधान नाम किंचि- 

त्खत्ञज तत्त्वसभ्युपगम्य॒ तस्माद्धेद्व्यपदेश उच्यते । कि तहिं यदि 

प्रधानमपि कर्प्यमान श्रुत्यविरोधेनाव्याकृतादिशव्दवाच्य भूतसूक्ष्मं परि- 

करुप्येत परिकर्प्यताम् । तस्माद्धेदव्यपदेशापत्रमेश्वरो भूतयोनिरित्येत- 

दिह प्रतिपाद्यते ॥ २२ ॥ 
कुतश्व॒ परमेश्वरो भूतयोंनि:-- 

रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 
अपिच “अक्षरात्परतः परः” इत्यस्यानन्तरम् “एतस्माज्वायते प्राण: 

इति प्राणप्रश्नतीनां प्रथिवीपयेन्तानां तत्त्वानां स्गेमुक्त्वा तस्थेव भूतयोनेः 

सर्वविकारात्मक रूपसुपन्यस्यमान पश्यामः--“अंभिमूंधों चक्षुपी चन्द्र- 
सूर्यों दिशः शोत्रे वाग्विवृताश्व वेदाः | वायु: श्राणो हृदय विश्वमस्य 

पद्धां प्थिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा' ( मुण्ड० २।१।४ । इति ) तश्व 

परमेश्वरस्येवोचितं, सर्वविकारकारणत्वात् । न शारीरस्य तेनुमहिस्न: । 

नापि प्रधानस्थायं रूपोपन्यासः संभवति, सर्वभूतान्तरात्मत्वासंभवात् । 

तस्मापरमेश्वर एवं भूतयोनिर्नेतराविति गम्यते । कर्थ पुनभूतयोनेरयं 

रूपोपन्यास इति गम्यते, प्रकरणात्, 'एष: इति च प्रकृतानुकषणात् । 

भूतयोनिं हि प्रकृत्य 'एतस्माज्ञायते प्राण:, “एप सर्वभूतान्वरात्मा' इति 

वचन भूतयोनिविषयमेव भवति । यथोपाध्याय प्रकृत्मैतस्माद्धीष्वेष 
वेदवेदाज्॒पारग इति वचनमुपाध्यायविषयं भवति तद्बत् । कर्थ पुनर- 

दृश्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनेर्विग्रहबद्रपं संभवति । सर्वात्मत्वविव्षये- 

दमुच्यते नतु विप्रहवत्त्वविवक्षयेव्यदोष: । “अहमन्नमहमन्नादः' ( तै० 

१ अश्नोति व्याप्रोति खबिकारजातमित्यक्षरम् । अव्याकृतमव्यक्तम् | नामरूपयोर्बी ज- 

मीश्वरस्तस्य शक्तिखूपम् । २ अभिर्युलोकः, विश्वता वेदाः वाकू, पद्यां पादौ। ३ तलु- 

महिम्नोषल्पशक्तेः । 
प्र० सू० ८ 
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३।१०।६ ) इत्यादिवत्। अन्ये पुनर्मन्यन्ते--नाय॑ भूतयोने रूपोष- 
न््यासः, जायमानत्वेनोपन्यासात् । “एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वन्द्रि- 
थाणि च। खं वायुज्योतिरापः प्थिवी विश्वस्थ॒ घारिणी' इति हि पूर्ब॑त्र 
प्राणादिपथिव्यन्त॑ तत्त्वजात॑ जायमानस्वेन निरदिक्षत् । उत्तरत्रापि च 
(त॑स्मादप्निः समिधो यश्व सूयेःः इत्येवमादि, “अतश्रच स्वो ओषधयो 
रसाश्च! इस्ेवमन्त जायमानत्वेनेव निर्देध्यति । इहैव कथमकस्माद- 
न्तराले भूतयोने रूपमुपन्यसेत् । सवोत्मत्वमपि सूष्टटि परिसमाप्योपदे- 
क्ष्यति---'पुरुष एवेद॑ विश्व कर्म” (मुण्ड० २।१॥१० ) इव्यादिना। श्रुति- 
स्मृट्योश्व जैलोक्यशरीरस्य प्रजापतेजन्मादि निर्दिश्यमानमुपलभामहे--- 
“हिरैण्यगभः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् | स दाधार 
प्रथिवीं द्यामुतेमां केस्मे देवाय हविषा विधेम' ( ऋ० सं० १०।१२१।१) 
इति । समवतंतेत्यजायतेल्यर्थ; । तथा “स बे शरीरी प्रथमः स थे पुरुष 
उच्यते । आदिकतां स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत! इति च | विकार- 
पुरुषस्थापि सर्वभूतान्तरात्मत्व॑ संभवति, प्राणात्मना सर्वभूतानामध्या- 
त्ममवस्थानात् । अस्मिन्पक्षे “पुरुष एवेदं॑ विश्व कर्म! इल्यादिसर्वरूपो 
पन््यास; परमेश्ररप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम् ॥| २३ ॥ 

७ वेश्वानराधिकरणम् | खू० २४-३२ 
वैश्वानरः साधारणदाव्दविदोषात् ॥ २४ ॥ 

“को न आत्मा कि त्रह्म/ इति, “आत्मानमेवेम वेश्वानरं संप्रद्यध्येषि 
तमेव नो जूहि' (छा० ५।१११,६ ) इति चोपक्रम्य द्यसूयवाय्वा- 
काशवारिप्रथिवीनां सुतेजस्व्वादिगुणयोगमेकैकोपासननिन्दया च वेशखा- 
नर प्रत्ेषां मूधादिभावमुपदिश्याम्नायते--“यस्ट्वेतमेवं ग्रादेशमात्रंममि- 

१ यश्व सूर्यो दुलोकामैेः समिध इब भासकः । २ हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत । जात 
सन् भूतग्रामस्येकः पतिबंभूवेति शेषः । कस्मे प्रजापतये । विधेम परिचरेम । ३ को 
न इति । प्राचीनशालसलयकल्षेन्द्रयुम्नननकबुडिला: समेत्येत्य मीमांसां चकुः केकय- 
राज गत्वा । अध्येषि ससरसि । ४ अभि आमिमुख्येनापरोक्षतया विश्व॑ मिमीते 
जानातीत्यभिविमानस्तम् । 



अधि, ७ सू. २४ ] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । ८७ 

विमानमात्मानं वैश्वानस्मुपास्से स सर्वेषु छोकेघषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्चा- 
त्मस्वन्नमत्ति तस्य हू वा एतस्पात्मनो वेश्वानरस्थ मूर्चेब सुतेजाश्रश्लुविं- 
श्वररूपः प्राणः प्रथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव र॑यिः प्रथिव्येव 
पादावुर एवं वेदिलोंमानि बर्हिहेद्य गाहेपत्यो मनोउन्वाह्येपचन आ- 
स्यमाहवनीय:' ( छा० ५।१८।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः--किं वैश्वा- 
नरशब्देन जाठरोडपग्रिर्पदिश्यत उत भूताप्रिरथ तदभिमानिनी देवता 
अथवा शारीर आहोखित्परमेश्वर इति । कि पुनरत्र संशयकारणम् । 

वेश्वानर इति जाठरभूताभिदेवतानां साधारणशब्द्प्रयोगादात्मेति च 
शारीरपरमेश्वरयोः । तत्र कस्योपादाने न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति 
संशय: । कि तावद्माप्तमू, जाठरोउप्रिरेति | कुतः । तत्र द्वि विशेषेण 
कचित्ययोगो दृश्यते-“अयममभिर्वेश्वानरो योउयमन्तः पुरुष येनेदमन्न 
पच्यते यद्दिमदग्यते' ( बृह० ५॥९ ) इत्यादो । अग्रिमात्र वा सात, 
सामान्येनापि प्रयोगद्शनात् “विश्वेस्मा आमने भुवनाय देवा वेश्वानरं 
केतुमहामकृण्वन' ( ऋ० सं० १०८८।१२ ) इत्यादी । अभ्निशरीरा 
वा देवता स्थात्, तस्यामपि प्रयोगद्शीनात॒ “वेश्वानरस्थ सुमतो स्याम 
राजा हि क॑ भुवनानामभिश्री: ( ऋ० सं० १।९८।१ ) इत्येवमाद्यायाः 
श्रुतेदेवतायामेश्रयोद्युपेतायां संभवात् । अथात्मशब्द्सामानाधिकरण्या- 
दुपक्रमे च 'को न आत्मा कि त्रहझ्म इति केवल्ात्मशब्द्प्रयोगाद्ात्मश- 

व्दवशेन च वेश्वानरशब्दः परिणेय इत्युच्यते, तथापि शारीर आत्मा 
स्थात् , तस्य भोक्तत्वेन वैश्वानरसंनिकषोतू । प्रादेशमात्रमिति च विशे- 
षणस्य तस्मिन्नुपाधिपरिच्छिन्ने संभवात् । तस्मात्रेश्वरो वेश्वानर इ्येवं प्राप्त 
तत इद्मुच्यते-वैधानरः परमात्मा भवितुमहंतीति | कुतः, साधारणशब्द्- 
विशेषात् । साधारणशब्द्योविशेष; साधारणशब्दविशेष; । यद्यप्येतावु- 
भावधष्यात्मवेश्वानरशब्दी साधारणशब्दौं, वेश्वानरशब्द्स्तु त्रयस्थ सा- 

१ संदेहो देहस्य मध्यभागः । रयिधैनम् । २ विश्वस्मै भुवनाय वैश्वानरमभिमहां केतु 
चिह्ं सू्यमकृण्वन्देवा: । तदुदये दिनव्यवहारात् । ३ वैश्वानरस्य देवस्य सुमतो शोभन- 
बुद्धी बयं स्थाम भवेम । तस्थास्मद्विषया सुमतिभवल्वित्यर्थ: । 



८८ ब्रह्मसूत्रशाह्गरभाष्यमू । [ अधि. ७ सू, २६ 

धारणः, आत्मशब्द्श्व द्वयस्य तथापि विशेषों दृश्यते, येन परमेश्वरपरंत्वं 
तयोरभ्युपगम्यते, “तस्य ह वा एतस्थात्मनो वैश्वानरस्थ मूर्चैब सुतेजाः 
इत्यादि । अन्न हि परमेश्वर एव द्यमूधेत्वादिविशिष्टो <बैस्थान्तरगत; प्रत्यगा- 
त्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते, कारणत्वात् । कारणस्य हि स्ोभिः 
कार्येगतामिरवस्थामिरवस्थावत्त्वाह्युछोकाद्यवयवत्वमुपपद्मयते । 'स स- 
वेंषु छोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति' इति च सर्वलोकाद्राश्रयं 
फू श्रयमाणं परमकारणपरिस्रद्दे संभवति । “ऐवं हाउस्म सर्वे पाप्मानः 
प्रदूयन््ते' ( छा० ५।२४।३ ) इति च तद्विदः सर्वपाप्मप्रदाहश्रवणम् । 

“को न आत्मा कि त्रद्मा इति चात्मत्रह्मशब्दाभ्यामुपक्रम इत्येबमेतानि 
लिड्नानि परमेश्वरमेवावगमयन्ति । तस्मात्परमेश्वर एवं वेश्वानरः ॥२४॥ 

स्मयेमाणमनुमानं स्थादिति ॥ २५॥ 
इतम्व परमेश्वर एव वैश्वानरः, यस्मात्परमेश्वरस्वैवाप्रिरास्यं थ्ोमूँ- 

घेंतीदृ्॒श त्रैलोक्यात्मक॑ रूप स्मयेते---“यस्याप्रिरास्य श्ोभृधी ख॑ नामि- 
श्वरणों क्षितिः | सूर्यश्नश्लुर्दिशः श्रोत्र तस्मे छोकात्मने नमः ॥ इति। 
एतत्स्मयेमाणं रूपं मूलभूतां श्रुतिमनुमापयद्स्थ वेशधानरशब्द्स्थ परमे- 
खरपरत्वेडनुसान॑ लिज्ञ गमक॑ स्यादित्यर्थ: । इतिशब्दो हेत्वर्थः । 
यस्मादिदं गमक॑ तस्मादपि वेधानरः परमास्मेवेत्य्थं: । यद्यपि 
स्तुतिरियं “तस्मे छोकात्मने नम: इति । स्तुतित्वमपि नासति 
मूलभूते वेद्वाक्ये सम्यगीदशेन रूपेण संभवति । 'आां मूधोन यस्य 
विप्रा बदन्ति खं बे नाभें चन्द्रसूयों च नेत्र | विशः श्रोत्रे विद्धि 
पादो क्षितिं च सोउचिन्दात्मा सर्वभूतप्रणेता ॥ इल्येबंजातीयका 
च स्मृतिरिहोदाह॒रतव्या ॥ २५ ॥ 

शाब्दादिभ्योडन्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथाहष्य॒प- 
देशादसंभवात्पुरषमपि चेनमधीयते ॥ २६ ॥ 

अन्नाह--न परमेश्वरो वेश्वानरो भवितुमहंति | कुतः, शब्दादि- 
भ्योडन्तःप्रतिष्ठानाथ । शब्दस्तावद्ेधानरशव्दों न परमेश्वरे संभवति, 

१ अवस्थान्तरमध्यात्ममधिदैवमिलेवंडपम् । २ यथाप्नो निश्षिप्तमिषीकातूलं दद्मते 
एवं द्वास्य विदुषः । 



अधि, ७ सू, २६ ] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः । ८९ 

अथोन््तरे रूढत्वात्। तथाप्रिशबव्दः “स णषोउप्रिबंशानरः इते | 

आदिशब्दात् “हृदय गाहैपत्यः ( छा० ५।१८॥२ ) इल्यायमित्रेताप्र- 
कल्पनम् । “तद्यद्धक्त' प्रथममागच्छेत्तद्वोमीयमः ( छा० ५॥१०।१ ) 

इत्यादिना च प्राणाहुअधिकरणतासंकीर्तनम्। एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरों 

वैश्वानरः प्र्येतव्यः । तथान्तःप्रतिष्ठानमपि श्रुयते---पुरुषेउन्तःप्रति- 

छ्वितं वेद! इति । तथ्च जाठरे संभवति । यदृप्युक्त-मूर्चतर सुतेजा 
इत्यादेविशेषात्कारणात्परमात्मा वैश्वानर इति। अन्न श्रूमः--कुतो छोष 

निर्णयः, यदुभयथापि विशेषप्रतिभाने सति परमेश्वरविषय एवं विशेष 
आश्रयणीयो न जाठरबिषय इति। अथवा भूताप्नेरन्तबेहिश्वावतिष्ठ- 
मानस्थैष निर्देशों भविष्यति । तस्यापि हि झुछोकादिसंबन्धो मन्वणों- 
दवगम्यते--“ यो भानुना प्रथिबीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्त- 

रिक्षम” ( ऋ० सं० १०।८८।३ ) इत्यादों। अथवा तच्छरीराया 

देवताया ऐश्वरययोगाह्युलोकाद्यवयवरत्व॑ भविष्यति । तस्मान्न परमेश्वरो 
वैश्वानर इति । अन्नोच्यते--न वथाइश्ुपदेशादिति । न शब्दादिभ्यः 
कारणेभ्यः परमेश्वरस्य प्रत्याख्यान युक्तम् । कुतः, तथा जाठरापरि- 
त्यागेन दृष्युपदेशात् । परमेश्वरदृष्टि्द जाठरे वैध्वानर इहोपद्श्यते, 
भमनो बह्येत्युपासीत! ( छा० ३॥१८।१ ) इल्यादिवत् । अथवा जाठ* 

रवेश्वानरोपाधिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनोपद्श्यते, “मनोमयः प्राण- 

शरीरो भारूप:” ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादिवन्् । यदि चेह परमेश्वरो 

न विवक्ष्येत केवल एवं जाठरोउप्िर्विवक्ष्येत ततो मूर्चेच सुतेजा इत्या- 

देविंशेषस्यासंभव एवं स्थातू । यथा तु देवताभूताप्निव्यपाश्रयेणाप्यय 
विशेष उपपादयितु न शक्यते तथोत्तरसूत्रे बक्ष्यामः | यदि च केवल 

एवं जाठरों विवक्ष्येत, पुरुषेडन्तःप्रतिष्ठितत्व॑ केवर्ल तस्य स्यान्न ठु 

पुरुषत्वम् । पुरुषमपि चेनमधीयते वाजसनेयिनः--“स एपोउप्रि- 

१ भक्तमन्नं होमीयं॑ होमसाधन तेन प्राणाभिहोत्र कार्यमित्यर्थ: । २ इमां पथिवीमुत 
द्यामपि द्ावापुशिव्यावेव रोदसी यो भानुरूपेणाततान व्याप्ततान् । अन्तरिक्षं च तयोर्म- 

ध्यमाततान स देवों घुलोकाद्रवयवो ध्येय इत्यर्थः । 



९० ब्रह्मसूत्रशाक्अरभाष्यम् । (अधि. ७ सू. २ ८ 

बैंशानरो येत्पुरुषः स यो हैतमेवमर्मि वेशानरं पुरुषविध पुरुषेउन्तःप्र- 

तिष्ठित वेद! ( श० ब्रा० १०।६।१।११ ) इति । परमेश्वरस्य तु 

सवोत्मत्वात्पुरुषत्व॑ पुरुषेउन्त:प्रतिष्ठितत्व॑ चोभयमुपपगते । ये तु 

“पुरुषविधमपि चैनमधीयते' इति सूत्रावववं पठन्ति, तेषामेषो<र्थ:--- 

केवलजाठरपरिग्रहे पुरुषेडन्तःप्रतिष्ठितत्व॑ केवर्ू स्यान्न पुरुषविधत्वम् । 

पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः--:पुरुषवि्ध॑ पुरुषेउन्त:- 

प्रतिष्ठितं वेद! इति । पुरुषविधत्व॑च॒प्रकरणाद्यद्धिदेवत॑ दुमूधेत्वादि 
प्रथिवीप्रतिष्ठितत्वान्तं, यच्चाध्यात्म॑ प्रसिद्ध मूधेत्वादि चुबुकप्रतिष्ठितत्वान्तं 

तत्परिगृह्मते ॥ २६ ॥ 
अतणएव न देवता भूत च ॥ २७॥ 

यस्ुनरुक्त भूताभेरपि मन्रवर्ण द्युकोकादिसंबन्धदशेनान्मूर्चेत्र सुते- 
जा इत्याद्यययवकल्पनं तस्येव भविष्यतीति, यच्छारीराया देवताया 

वेश्वययोगादिति, तत्परिहर्तव्यम् । अन्नोच्यते---अतण्वोक्तिभ्यो हेतुभ्यो 
न देवता वैश्वानरः | तथाभूतापक््निरपि न वेश्वानरः । नहि भूताभेरो- 
ध्ण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य युमूधेत्वादिकल्पनोपपद्मयते, विकारस्य विका- 
रान्तरात्मत्वासंभवात् । तथा देवतायाः सद्यप्यैश्वययोगे न दुमूथत्वा- 

दिकल्पना संभवति । अकारणत्वापपरमेश्वराधीनेश्वयेत्वाच । आत्मश- 
व्दासंभवश्व सर्वेष्वेषु पक्षेषु स्थित एव | २७ ॥ 

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥ 
पूर्व जाठराम्रिप्रतीको जाठराग्युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्यु- 

क्तमन्त:प्रतिष्ठितत्वायनुरोधेन । इदानीं तु विनेव प्रतीकोपाधिकल्प- 
नाभ्यां साक्षादपि परमेश्वरोपासनपरिग्हे न कश्चिद्वरोध इति जेमि- 
निराचायों मन््यते । नलु जाठराभ्यपरिप्रहेउन्तःप्रतिष्ठितत्ववचन 
शाब्दादीनि च कारणानि विरुध्येरन्निति । अतन्रोच्यते---अन्तःप्रतिष्ठि- 
तत्ववचन तावजन्न विरुध्यते । नहींहे “पुरुषविध॑ पुरुष5न्तःप्रतिष्ठितं 

१ यत् यः । पुरुषः पूर्ण: । यो वेद स सर्वत्र भुड्टें । २ इहेति वाजसनेयकोक्ति: । 



हि. 

अधि. ७ सू,. ३०] अधथमाध्याये द्विवीयः पादः । ९१ 

वेद इति' जाठराग्र्यभिप्रायेणेद्मुच्यते । तस्याप्रकृतत्वाद्संशब्दितत्वाच । 
क्थ तहिं यत्रकृतं मृूधोदिचुवुकान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं कल्पित 
तदभिप्रायेणेदमुच्यते---“पुरुषविध पुरुषेडन्तः प्रतिष्ठित वेद! इति । यथा 

वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्यतीति तद्बत् । अथवा यः प्रकृतः परमात्मा- 
ध्यात्ममधिदेवतं च पुरुषविधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवछ साक्षिरूप॑ तद॒भि- 
प्रायेणेद्मुच्यते---पुरुषेडन्तः प्रतिष्ठित वेद! इति । निश्चिते च पूवो- 
परालोचनवदेन परमात्मपरिग्रहे .तद्विषय एवं वेश्वानरशब्दः केनचि- 

योगेन वर्तिष्यत्ते | विश्वश्वाय॑ नरश्रेति, विश्वेषां वाय॑ नरः, विश्वे वा 
नरा अस्येति विश्वानरः परमात्मा, सवोत्मत्वात् ! विश्वानर एब 

वेश्वांनरः । तद्धितोडनन्यार्थ:, राक्षसवायसादिवत् । अगिशब्दो प्यम्न- 
णील्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एवं भविष्यति । गाहँपत्यादिक- 
सपने प्राणाहुयअधिकरणत्व च परमात्मनोडपि सवोत्सत्वादुपपद्मते।। २८॥ 

कर्थ पुनः परमेश्वरपरिम्रहे प्रादेशमात्रशुतिरुपपद्यत इति तां व्याख्या- 
तुमारभते- 

अभिव्यक्तेरिव्याइमरथ्यः ॥ २० ॥ 
अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्त स्थात् | 

अभिव्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाण: परमेश्वर डपासकानां कृते । 
प्रदेशेपु वा हृदयादिपूपलछब्धिस्थानेषु विशेषेणाभिव्यज्यते । अतः 
परमेश्वरेडपि प्रादेशमात्रश्रुतिरभिव्यक्तेरुपपद्यत इत्याश्मरथ्य आचघचार्यो 
मनन््यते ॥ २९॥ 

अनुस्मृतेबादरिः ॥ ३० ॥ 
प्रादेशमात्रह्दयप्रतिष्ठेन वाय॑ मनसानुस्मयेते तेन प्रादेशमात्र इत्यु- 

चअ्यते । यथा प्रस्थमिता यवा; प्रस्था इत्युच्यन्ते तद्वत् | यद्यपि व यवेषु 

१ अन्त:प्रतिष्ठितत्वं माध्यस्थ्यं साक्षित्वमित्यर्थ: । २ अन्न “नरे संज्ञाया” मिति पूर्व- 
पदस्य दीघेत्वम् । ३ अनन्यार्थत्व॑ प्रकृथीतिरिक्तार्थझन्यत्वम् । ४ अतिक्रान्ता मात्रा 
परिमार्ण यस्य तस्येति यावत् । ५ प्रदेशेषु वा मीयत इति प्रादेशमात्र:। ६ प्रादेशेन 
मनसा मीयत इति वा । 



प्र 

९२५ ब्रह्मसूत्रशाकह्ुरभाष्यमू । [ अधि. ७ सू. ३२ 

सख्गतमेव परिमार्ण प्रस्थसंबन्धाव्यन्यते । नचेह परमेश्व रगतं॑ किंचित्प- 
रिमाणमस्ति यद्भुदयसंबन्धाव्यज्यते । तथापि श्रयुक्तायाः प्रादेशमात्र- 
श्रुतेः संभवति यथाकर्थचिदनुस्मरणमालम्बनमित्युच्यते । प्रादेशमात्रत्वेन 
वायमप्रादेशमात्रो उप्यनुस्मरणीयः प्रादेशमात्रश्रुद्यर्थवत्ताव । एवमनुस्सू- 
तिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्ुतिरिति बादरिराचार्यो मन्यते।।| ३० ॥ 

संपत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शायति॥ ३१॥ 
संपत्तिनिमित्ता वा स्याट्प्रादेशमात्रश्रुतिः । कुतः । तथाहि---समा- 

नप्रकरणं वाजसनेयित्राह्मणं युप्रश्नतीन्प्रथिवीपयेन्तांश्रेलोक्यात्मनो वैश्वा- 
नरस्यावयवानध्यात्ममूधेप्रश्नतिषु चुबुकपयन्तेषु देहावयवेषु संपादयत्मा- 
देशमात्रसंपत्ति परमेश्वरस्थ दशयति--“प्रादेशमात्रमिव ह वे देवाः सुबि- 
दिता अभिसंपन्नास्था नु व एतान्वक्ष्यामि यथा प्रादेशमात्रमेवाभिसं- 
पादयिष्यामीति । स होवाच मूधोनमुपविशन्रुवाचैष वा अतिष्ठा वेश्वा- 
नर इति । चक्षुपी उपदिशज्न॒वाचैष वे सुतेजा वैश्वानर इति । नासिके 
उपदिशन्नुवाचेष वे प्रथग्वत्मात्मा वेश्वानर इति । मुख्यमाकाशमुपदि- 
शब्मवाचैष वे बहुलो वैश्वानर इति। मुख्या अप उपदिशज्नवाचैष वे 
रयिवेश्वानर इति । चुबुकमुपदिशन्नुवाचैष वैश्नतिष्ठा वैश्वानर इति'। 
चुबुकमित्यधरं मुखफलकमुच्यते । यद्यपि वाजसनेयके थयौरतिष्ठात्वगुणा 
समाम्नायत आदिल्यश्व सुतेजस्तववगुणः । छान्दोग्ये पुन्थों: सुतेजस्त्व- 
गुणा समाम्नायत आदिलत्यश्व विश्वरूपत्वगुणः | तथापि नेताबता विशे- 
पेण किंचिद्धीयते, प्रादेशमात्रशुतेरविशेषात् । सर्वशाखाप्रययत्वाश | 
संपत्तिनिमित्तां प्रादेशमात्रश्वुतिं युक्ततरां जैमिनिराचार्यो मन््यते | ३१ ॥ 

आमनन्ति चैनमस्मिन ॥ ३२॥ 
आमनन्ति चेन॑ परमेयश्वरमस्मिन्मूपेचुबुकान्तराले जाबाढाः--प्य 

एषो3नन्तोउव्यक्त आत्मा सोअवियुक्ते प्रतिष्ठित इति । सोडविमुक्तः 
कसिसिन्प्रतिष्ठित इति । बरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति | का 

१ प्रयुक्तायास्तदर्थ वर्तमानायाः । २ अवियुक्ते अविद्योपाधिकल्पितावच्छेदे जीवार्मानि 
भेदकल्पनया प्रतिष्ठित उपास्यः । 



अधि. १सू. १]. प्रथमाधथ्याये तृतीयः पादः । ९३ 

वे बरणा का च नासीति । तत्र चेमामेव नासिकां वरणा नासीति 
निरुच्य या सर्वाणीन्द्रियकृतानि पापानि वारयतीति स्रा बरणा, सबो- 
णीन्द्रियक्॒तानि पापानि नाशयतीति सा नासीति । पुनरामनन्ति----“क- 

तमश्चास्य स्थानं भवतीति। शभ्रुवोघोणस्य च यः संधि; स एप चुलोकस्य 
परस्य च संधिभवतीति' ( जाबा० १ )। तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे 
प्रादेशमात्रश्रुतिः । अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिप्राया । प्रत्मगात्म- 
तया सर्वे: प्राणिभिरभिविभीयत इत्यभिविमानः । अभिगतो वाय॑ प्रत्य- 
गात्मत्वाद्विमानश्च॒ मानवियोगादिद्यभिविमानः । अभिविभिमीते वा 
सर्व जगत्कारणत्वादित्यभिविमान: । तस्मात्परमेश्वरो वेश्वानर इति 
सिद्धम्ू ॥ ३२ ॥ इति श्रीमच्छेकरभगवत्पादकृतो शारीरकमी मांसाभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पादः ॥ २ ॥ 

प्रथमाध्याये तृतीयः पादः । 
[ अन्रास्पष्टबक्ष लिड्वानां प्रायो क्षेयबल्मविषयाणां विचार: । एवं पादतन्रयेणापि 

वाक्यबिचारः ] 

१ द्रुम्वाइधिकरणम् । सू० १-७ 
चुभ्वाद्यायतनं खदाब्दात् ॥ १॥ 

इदं श्रयते---“यस्मिन्यो: प्रथिवी चान्तरिक्षमो्त मनः सह प्राणैश्व 
सर्वे: । तमेबेक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुआथाम्रतस्येष सेतु: 
( मुण्ड० २।२।५ ) इति। अतन्र यदेतब्यप्रश्नतीनामोतत्ववचनादायतर्न 

किंचिद्वगम्यते, तात्किं परं ब्रह्म स्थादाहोसिद्थोन्तरमिति संदिशक्लते । 
तत्राथोन्तरं किमप्यायतन स्यथादिति प्राप्तम । कस्मात्, “अमृतस्येष 
सेतु: इति श्रवणात् । पारवान्हि छोके सेतुः प्रख्यातः । नच परस्य 
ब्रह्मण: पारवर्त्व शक्यमभ्युपगन्तुं, “अनन्तमपारम्” ( बृह० २।॥४।१२ ) 
इति श्रवणात् । अथोन््तरे चायतने परिगमृह्यमाणे स्थ्ृतिप्रसिद्ध प्रधान 

| १ बरणा भ्रः । २ विमीयते ज्ञायते । ३ अभिविमिमीते निर्मिमीते । ४ अमृतस्पेति 
भ्रवणात् सेतुरिति शभ्रवणादिति योजना । ५ सेतुरिति भ्रवणादिति वब्यावष्टे-पारवान्हीति । 



९४ . अहासूत्रशाक्रभाष्यम् । [अधि. १ सू. १: 

परिग्रहीतव्यं, तस्य कारणत्वादायतनत्वोपपत्ते; । श्रुतिप्रसिद्धों वा वायु: 

स्थात्, वायुर्वें गौतम तत्सूत्र वायुना वे गोतम सूत्रेणायं च छोकः 
परश्र छोकः सवोणि च भूतानि संदंब्धानि भवन्ति' ( बृहू० ३।७॥२ ) 
इति वायोरपि विधारणत्वश्रवणात् । शारीरो वा स्थात् । तस्थापि 

भोक्त॒त्वाद्भोग्यं प्रपन्व॑प्रत्यायतनत्वोपपत्तेरिट्रेवं प्राप्त इदमाह---च्यु भ्वा- 
द्यायतनमिति । द्योश्व भूख युभुवों युुभुवावादी यस्थ तदिदं बुभ्वादि । 
यदेतद्स्मिन्वाक्ये द्यो; प्रथिव्यन्तरिक्षं मनः प्राणा इत्येवमात्मकं जगदो- 
तत्वेन निर्दिष्ट तस्यायतनं पर त्रह्म भवितुमहेति । कुतः, खशब्दात, 

आत्मशब्दादितद्यर्थ:थ । आत्मशब्दोी हीहू भवति--“तमेबेक॑ जानथ 
आत्मानम! इति । आत्म शब्दश्॒परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकल्पते ना- 
थॉन्दरपरिप्रदे । कचिच्च खशब्देनेव ब्रद्मण आयतनर् श्रुयते-- 
'सन्मूलाः सोम्येमाः स्वोः प्रजाः सदायतनाः सत््रतिष्ठाःः ( छा० 
६।८।४ ) इति । सखशब्देनेव चेह पुरस्तादुपरिष्टात्च ब्रह्म संकीत्येते--- 
“पुरुष एवेद विश्व कर्म तपो ब्रह्म परासतम' इति । “ऋद्योवेदमस्त 
पुरस्ताडरह्म पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्रोत्तेण ( मुण्ड० २।२।११ ) इति च । 
तत्र त्वायतनायतनवद्धावश्रवणात् । सर्व ब्रह्मेति च सामानाधिकर- 
ण्यात् । यथानेकात्मको वृक्ष: शाखा स्कनन््धो मूल चेत्येब॑ नानारसो 

विचित्र आत्मेत्याशड्ञा संभवति, तां निवर्तयितुं सावधारणमाह--- 
“तमेबेके जानथ आत्मानम्” इति । एतदुक्त भवति--न कार्यप्रपन्चवि- 

शिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेयः । किंतद्येविद्याकृतं कार्यप्रपत्ब॑विद्यया 
प्रविकापयन्तस्तमेवेकमायतनभूतमात्मानं जानथेकरसमिति । यथा 
यसिमिन्नास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवानयति न देवदत्तम् | तद्द- 
दायतनभूतस्येबवेकरसस्थात्मनो विज्ञेयत्वमुपद्श्यते । विकारानुताभिस- 
न्धस्य चापवादः श्रूयते--“गमत्योः स सृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति' 
( का० २।४।११ ) इति | सर्व बत्रक्मेति तु सामानाधिकरण्यं प्रपश्चप्र- 

4 संदब्धानि संग्रथितानि । २ सामानाधिकरण्यात् विचित्र आत्मेति संबन्धः । 
३ विकारेइनृते कल्पिते अभिसन्धोडमिमानों यस्य । 



अधि, १ सू.२] प्रथमाध्याये ठृतीयः पादः । ९५ 

विलापनाथ नानेकरसताप्रतिपादनार्थभ्। “स यथा सैन्धवघनो5नन्त- 
रो<बाह्मः कृत्लो रसघन एवेवं वा अरे5यमात्मानन्तरोड्वाह्मः कृत्खः 
प्रशानघन एवं ( बृह० ४।५।१३ ) इत्येकरसताश्रवणात् । तस्माच्यभ्वा- 
द्यायतन परं ब्रह्म । यक्तक्तं, सेतुश्रुतेः सेतोश्व पारवत्त्वोपपत्तेत्रक्षणो- 
अथीन्तरेण द्यभ्वाद्यायतनेन भवितव्यमिति। अन्नोच्यत्ते---विधारणत्वमा- 
त्रमत्र सेतुभ्रुत्या विवक्ष्यते न पारवत्तवादि | नहि मृद्दारुमयों छोके सेतु- 
देष्ट इत्यत्रापि मृद्दासमय एवं सेतुरभ्युपगम्यते । सेतुशब्दार्थोडपि वि- 
धारणल्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि, षि्ो बन्धनकर्मणः सेतुशब्दव्युत्पत्तेः । 
अपर आह--तमेवेक॑ जानथ आत्मानम” इति यदेतत्संकीर्तितमात्म- 
ज्ञान, यत्ैतत् “अन्या वाचो विमुच्चथ इति वाग्विमोचन, तदत्रामत- 
त्वसाधनत्वात् “अमृतस्यैष सेतु: इति सेतुश्रुद्या संकीदेते न तु चभ्वा- 
ग्यायतनम् । तत्र यदुक्त सेतुश्रुतेत्रेद्णोडथोन्तरेण द्यभ्वाद्यायतनेन भाव्य- 
मिल्यतदयुक्तम् ॥| १ ॥ 

मुक्तोपसुप्यव्यपदेशात् ॥ २॥ 
इतश्र परमेव ब्रह्म द्ुभ्वाद्यायतनम् । यस्मान्मुक्तोपस्प्यतास्थ व्यप- 

दिश्यमाना दृवयते | मुक्तेरुपसप्यं मुक्तोपसप्यम् । देहादिष्वनात्मस्वह- 
मस्मीत्यात्मबुद्धिरविद्या, ततस्तत्पूजनादी रागस्तत्परिभवादो दवेषस्तदु- 
च्छेददशनाडय मोहश्रेय्वेवमयमनन्तभेदोडनर्थत्रातः संततः सर्वेषां नः 
प्र्यक्षः । तहिपयेयेणाविदारागद्वेषादिदोषमुक्तेरपसप्य॑ गम्यमेतदिति 
द्यभ्वाद्यायतन प्रकृय व्यददेशों भवति। कथमू, 'मियते हृदयप्रन्थि- 

दिछयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्धष्टे परावरे/ 
( मुण्ड० २।२।८ ) इत्युक्त्वा त्रवीति-'तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परा- 
त्परं पुरुषमुपेति द्व्यम् ( मुण्ड० ३।२।८ ) इति । ब्रह्मणश्व मुक्तोपस- 

प्यत्वं प्रसिद्ध शास्नं---“यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येउस्यं हृदि श्रिताः | 
अथ मर्सोडमतो भवत्यत्र ब्रह्म समअते' ( बृह० ४।४।७ ) इत्येवमादौ । 
प्रधानादीनां तु न कचिन्मुक्तोपर॒प्यत्वमस्ति प्रसिद्धमू । अपिच ०तमे- 

१ सिनोति बच्चातीति सेतु: । पदार्थकदेशो विधारणमिलयथे: । 



५९६ श्रह्यसूत्रशाकुर भाष्यम् । [ अधि. १ सू. ५२ 

वैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुच्यथामृतस्यैष सेतु: इति वाग्वि- 
मोकपूर्वक॑ विशेयत्वमिह् ग्रभ्वाद्यायतनस्योच्यते । तच्च श्रुयन्तरे अह्मणो 
दृष्टमू-'तमेव धीरो विज्ञाय अज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: । नानुध्यायाद्वहृुल्श- 
ब्दान्वाचों विग्लापन हि तत'। ( बृह० ४।४।२९१ ) इति । तस्मादपि 

युभ्वाद्यायतर्न परं ब्रह्म ॥ २ ॥ 

नानुमानसतच्छव्दात् ॥ ३॥ 
यथा त्रह्मणः प्रतिपादको वेशेषिको हेतुरुक्तो नेबमथोन्तरस्य वैशे- 

षिको द्वेतुः प्रतिपादकोंउस्तोत्याह । नानुमानिक सांख्यस्मृतिपरिकल्िपित 
प्रधानमिहद झुभ्वाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम् । कस्मात् , अतच्छव्दात् । 

तस्याचेतनस्य प्रधानस्थ प्रतिपादकः शब्दस्तच्छब्द:, न तच्छव्दो 5तच्छ- 

व्द्। न छात्राचेतनस्य प्रधानस्थ प्रतिपादकः कश्चिच्छब्दोडस्ति, येनाचेतन 
प्रधान कारणत्वेनायतनस्वेन वावगम्येत । तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रति- 

पादकशब्दो उन्नास्ति-“यः सर्वज्ञ: सर्ववित्' ( मुण्ड० १।१॥९ ) इत्यादिः । 
अतएव न वायुरपीह टद्युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रीयते ॥ है ॥ 

प्राणभ्च ॥ ४ ॥ 
यद॒पि प्राणभ्रतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्व॑ च संभवति तथा- 

प्युपाधिपरिच्छिन्नज्ञानस्य सर्वज्ञत्वायसंभवे सत्यस्मादेवातच्छब्दाता- 
णभ्रदपि न युभ्वायायतनत्वेनाश्रयितव्य; । नचोपाधिपरिच्छिन्नस्या- 
विभोः प्राणभश्रतोीं युभ्वाद्यायतनत्वमपि सम्यक्संभवति । प्रथग्योगकर- 
णमुत्तरार्थम् ॥ ४ ॥ 

कुतश्च न प्राणभ्रदयुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्य:-- 

'मेदव्यपर्देशात् ॥ '९॥ 
भेदव्यपदेशश्रेद्ठ भवति--“तमेवेक॑ जानथ आत्मानम्' इति ज्ञेयज्ञा- 

तृभावेन । तत्र प्राणभ्रत्तावन्मुमुश्षुत्वाज्ञाता, परिशेषादात्मशब्द्वाच्यं 
ब्रह्म ज्ञेय युभ्वाद्यायतनमिति गम्यते, न प्राणश्षत् ॥ ५ ॥ 

4 प्रज्ञा वाक््यार्थधीः । ब्राह्मणपदमनुक्तद्विजोपलक्षणम् । 



अधि. १ सू. ७ ] प्रथमाध्याये ढृतीय; पादः । ९७ 

कुतश्व॒ न प्राणश्ह्यभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्य;--- 

प्रकरणात् ॥ ९॥ ह 

प्रकरण चेदं॑ परमात्मनः । “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवति! (मु० १॥१॥३ ) इल्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणात् । पर- 
मात्मनि हि सर्वात्मके विज्ञाते सर्वमिद विज्ञातं स्थान्न केवले 

प्राणभ्ृति ॥ ६ ॥ 

कुतश्व न प्राणश्॒ह्युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्य;--- 

स्थिव्यदनाभ्यां च ॥ ७॥ 
युभ्वाद्यायतन॑ च॒प्रकुृय 'द्वा सुपणो सयुजा सखाया ( मु० 

३।१।१ ) इलत्मत्र स्थियदने निर्दिश्येते | “'तयोरन्यः पिप्प्ं स्वादइत्ति! 
इति कर्मफलछाशनं, “अनश्नत्नन्योडमिचाकशीति!_ इत्यौदासीन्येना- 
वस्थानं च । ताभ्यां च स्थिद्दनाभ्यामीश्ररक्षेत्रज्ञौ तत्र ग्रह्मेते । 

यदि चेश्वरो युभ्वायायतनत्वेन विवक्षितस्ततस्तस्थ प्रक्ृतस्थेश्वरस्य 
क्षेत्रज्ञात्प्रधगवचनमवकल्पते । अन्यथा टह्मप्रकृतवचनमाकस्मिकमसंबद्धं 

स्थात् । ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्येश्वरात्तरथग्ववनमाकस्मिकमेव प्रसज्येत । 
न । तस्याविवक्षितत्वात् । क्षेत्रज्ञो हि कठेत्वेन भोक्तत्वेन च प्रतिश- 
रीर॑ बुद्धयाद्यपाधिसंबद्धो लोकत एव प्रसिद्धो नासो श्रुद्या तात्पर्येण 
विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु छोकतोउप्रसिद्धत्वाछुआ तात्पर्येण विवक्ष्यत 
इति न तस्थाकस्मिकं वचन युक्तम् । 'गुहां प्रविष्टावात्मानी हि! इत्- 
त्राप्येतदशित॑ 'द्वा सुपणों इलस्थासचीश्ररक्षेत्रज्ञाबुच्येते इति । 
यदापि पैड़्य्पनिषत्क्ृतेन व्याख्यानेनास्थाम्रचि सस््त्वक्षेत्रज्ञावुच्येते तदापि 
न विरोधः कश्वित् | कथम् । आणश्रृद्धीह घटादिच्छिद्रवत्सत्त्वादुपा- 
ध्यभिमानित्वेन प्रतिशरीर॑ गृह्ममाणो युभ्वाद्यायतनं॑ न भवतीति 
निषिध्यते । यस्तु सर्वशरीरेपूपाधिमिर्विनोपलछक्ष्यते परमात्मेव स 
भवति । यथा घटादिच्छिद्राणि घटादिभिरुपाधिमिर्विनोपलक्ष्यमाणानि 

महाकाश एवं भवन्ति, तहल्ाणश्वतः परस्मादन्यत्वानुपपत्ते; पअतिषेधो 
अब़्० सू० ९६ 



९८ ब्रह्मसत्रशाह्ररमाष्यमू । [ अधि. २ सू. ७ 

नोपपद्मते । तस्मात्सत्त्वाद्यपाध्यभिमानिन एवं थुम्वाद्यायतनत्वप्रति- 

बेघः । तस्मात्परमेव ब्रह्म द्भ्वाद्यानननम् । तदेतत् “अदृश्यत्वादि- 

गुणको ध्मोक्तेः इतनेनेव सिद्धमू । तस्थेव हि भूतयोनिवाक्यस्य 
मध्य इद पठितम् “यस्मिन्योः प्रथिवी चान्तरिक्षम! इति | प्रप्चा्थ 
तु पुनरुपन्यस्तम ॥ ७ || 

२ भूमाधिकरणम् । छ्ू० ८-९ 
भूमा संप्रसादादध्युपदेशात् ॥ ८ ॥ 

इदूं समामनन्ति---भूमा ल्वेब विजिज्ञासितव्य इति भूमान भ- 
गवो विजिज्ञास इति | यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्वि- 
जानाति स भूमाउथ यत्रान्यत्पश्यलयन्यच्छुणोल्यन्यद्विजानाति तदल्पम 
(छा० ७।२३,२४ ) इत्यादि । तत्र संशय:--किं श्राणो भूमा 
स्थादाहोखित्परमात्मेति । कुतः संशय: । भूमेति ताबद्वहुत्वममभिथी- 
यते, 'बहोलोंपो भू च वहो;: ( पा० ६।४।१५८ ) इति भूमशब्दस्य 
भावप्रत्ययान्ततास्मरणात् । किमात्मकं॑ पुनस्तकुँहुत्वमिति विशेषाका- 
ड्रायां 'प्राणो वा आशाया भूयान! ( छा० ७।१५।१ ) इति संनिधा- 
नात्ाणो भूमेति प्रतिभाति । तथा “श्रुतं छोव मे भगवूशेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति सो5हं भगवः शोचामि तं सा भगवाज्शोकस्य॒पारं 
तारयतु' (छा० ७।१॥३ ) इति प्रकरणोत्थानात्परमात्मा भूमेत्यपि 

प्रतिभाति । तत्र कस्योपादानं न््याय्य कस्य वा हानमिति भवति 

संशय: । कि तावद्माप्तम् । श्राणो भूमेति | कस्मात्ू । भूय:प्रश्नप्नति- 
वचनपरम्परादशेनातू । यथा हि. अस्ति भ्रगवों नाम्नों भूयः' इति, 
वबाग्वाव नाम्नो भूयसी इति | तथा “अस्ति भ्रगवों वाचो भूय: इति, 

“भमनो वाव वाचो भूयः” इति च नामादिभ्यो दया ग्राणाद्धूयःप्रश्नप्रति- 
वचनप्रवाहः प्रवृत्तः । नेब प्राणाप्परं भूयःप्रश्रप्रतिवचन दृश्यते-5स्ति 
भगव; प्राणाद्धभूय इल्दो वाब प्राणाद्भूय इति । प्राणमेव तु नामादिभ्य 
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4 व्यवह्यारातीतं पूर्ण वस्तु भूमा । २ भगवहुशेभ्यो युष्मत्सहशेम्य: । 
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आशान्तेभ्यों भूयांस 'प्राणो वा आशाया भूयान इल्यादिना सप्रप- 
अमुकत्वा प्राणद्र्शिनश्वातिवादित्वमू---'अतिवाद्यसील्विवाद्यस्मी ति 
बूयाजापहुवीत' इत्यभ्यनुज्ञाय “एप तु वा अतिवदृति यः सल्येनाति- 
बदति' इति प्राणब्रतमतिवादित्वमनुकृष्यापरित्यज्येब प्राणं सत्यादिपर- 

म्परया भूमानसवतारयन्प्राणमेव भूमान॑ मन््यत इति गम्यते । कर्थ 
पुनः प्राण भूमनि व्याख्यायमाने “यत्र नान्यत्पश्यति' इल्येतद्धूम्नो 

लक्षणपरं वचन व्याख्यायेतेति । उच्यते--सुषुध्यवस्थायां प्राणग्रस्तेषु 
करणेषु दशेनादिव्यवहारनिव्वत्तिद्शनात्संभवति प्राणस्थापि “यत्र नान्य- 
त्पश्यति? इत्येतल्लकक्षणम् । तथाच श्रुति; “न जझ्ञणोति न पश्यति' इत्या- 
दिना सर्वकरणव्यापारप्रत्यस्तमयरूपां सुपुध्यवस्थामुक्ता आ्राणाभ्य 

एबैतस्मिन्पुरे जाग्रति' ( प्र० ४।२।३ ) इति तस्थामेवावस्थायां पन्च- 

वृत्तेः प्राणस्य जागरण ब्रुबती प्राणप्रधानां सुपुध्यवस्थां देशेयति । यच्चै- 
तद्धूम्नः सुखत्व॑ श्रुतम्--'यो वे भूमा तत्सुखम! ( छा० ७३२३ ) इति, 
तद्प्यविरुद्धम्ू । “अक्रेष देव॑: स्वप्नान्न पश्यवयथ यदेतस्मिव्डारीरे सुख 
भवति (प्र० ४।६ ) इति सुषुध्यवस्थायमिव सुखश्रवणात् । यज्च 
थो वे भूमा तदसतम! (छा० ७।२४।१ ) इति, तद्पि आणस्थाविरुद्ध , 
'प्राणो वा अम्ृतम्! ( को० ३॥२ ) इति श्रुते;। कर्थ पुनः प्राण भूमा- 
ने मन््यमानस्थ “तरति शोकमात्मवित्' इत्यात्मविविद्षया प्रकरणस्थो- 

त्थानमुपपद्मयते । प्राण एवेहात्मा विवक्षित इति बूमः | तथाहि-- 
'आ्राणो हू पिता प्राणो माता प्राणो आता ग्राणः खसा प्राण आचार्य: 
प्राणो ब्राह्मण: ( छा० ७।१५।१ ) इति प्राणमेव सवोत्मानं करोति॥ 
“यथा वा अरा नाभो समर्पिता एवमस्मिन्प्राण सवे समर्पितम! इति 
च सववात्मत्वारनाभिनिद्शनाभ्यां च संभवति वैपुल्यात्मिका भूमरू- 
पता प्राणस्य । तस्मात्पाणो भूमेत्येब॑ प्राप्तमू । तत इद्मुच्यते--परमा- 
त्मैवेह भूमा भवितुमहति न प्राण: । कस्मात् । संप्रसादादध्युपदेशात् 

निज व जा अ आ मी आवक 

१ देवः बुद्धाद्यपाधिकों जीवः । 
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संप्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमुच्यते, सम्यकप्रसीदयस्मिन्निति निर्वबेचनात् । 

बृहदारण्यके च स्वप्नजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात् तस्यां च संग्रसा- 

दावस्थायां प्राणो जागर्तीति प्राणो5त्र संप्रसादोडभिप्रेयते । प्राणादूध्वे 
भूज्न उपदिश्यमानत्वादित्यर्थ: । प्राण एवं चेद्धूमा स्यात्स एवं तस्मादू- 
ध्वमुपदिश्येते्यश्टिष्टमेवैतत्य्यातू । नहि नामेव नाजम्नो भूय इति नाम्न 
ऊध्वमुपविष्टम् । कि तर्हि नाम्नोडन्यदथान्तरमुपदिष्ट॑ वागारूयम्--- 
धवाग्वाव नाम्नो भूयसी इति | तथा वागादिशभ्योड्प्या प्राणाद्थोन्तर- 
मेव तत्न तत्रोध्व॑मुपदिष्टम् । तद्॒लआणादूर्ध्वमुपदिश्यमानो भूमा प्राणा- 

दर्थान्तरभूतो भवितुमहेति । नन्विह नास्ति प्रभोडस्ति भगवः प्राणा- 
द्भूय इति, नापि प्रतिवचनमस्ति प्राणाद्वाव भूयोउस्तीति, कर्थ ग्राणा- 
द्धि भूमोपदिश्यत इत्युच्यते । प्राणविषयमेव चातिवादित्वमुत्तरत्रा- 
नुकृष्यमाणं पश्याम:---'एब तु वा अतिवदति यः सत्येनातिबदति' 
इति । तस्मान्नास्ति प्राणादध्युपदेश इति । अन्नोच्यते---न तावताण- 
विषयस्येवातिवादित्वस्येतदलुकपैणमिति शकक्य वक्त, विशेषवादात् “यः 
सत्येनातिवद्ति' इति । नलु विशेषवादो प्यय प्राणविषय एवं भविष्यति। 
कथम् । यथेषोउप्निहोत्री यः सत्य बद्तीत्युक्ते न सत्यवदनेनामिहोत्रित्वं, 
केन तहिं, अग्निहोत्रेणव । सद्यवदन त्वग्नमिहोत्रिणोे विशेष उच्यते। 

तथा “एष तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवदति' इत्युक्ते न सत्यवद्- 
नेनातिवादित्वम्, केन तहिं, प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनिब । सत्यवदन तु 
प्राणविदो विशेषों विवक्ष्यत इति। नेति ब्रूमः । श्र॒त्यर्थपरित्यागप्रसन्नात् । 
श्रुया छात्र सलतवदनेनातिवादित्व प्रतीयते---'यः सत्येनातिवदति 
सो5तिवद॒ति' इति । नात्र पआ्लाणविज्ञानस्थ संकीर्तनमस्ति । प्रकर॑- 
णात्तु प्राणविज्ञानं संवध्येत । तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुति: 

परियक्ता स्थात् । प्रकृतव्यावृत्त्यर्थश्व तुशब्दोी न संगच्छते एप 
तुवा अतिवदृति! इति । “सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम ( छा० 

१ प्रकरणात्तु संबध्येत अतिवादित्वे द्वेतुत्वेनेति शेषः । 
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७।१६) इति च॒ प्रेयल्लान्तरकरणमथोन्तरविवक्षां सूचयति । तस्माययै- 
कवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेष तु॒ महात्राह्णणो यश्वतुरो वेदानधीत 
इत्येकवेदेभ्योडथान्तरभूतश्रतुर्वेद! प्रशस्यते ताहगेतडरष्टव्यमू । नच 
प्रश्रप्रतिवचनरूपयेवाथीन्तरविवक्षया भवितव्यमिति नियमोउस्ति । 
प्रकृतसंबन्धासंभवकारितत्वादथान्तरविवक्षाया! । तत्र .प्राणान्तमनु- 

शासन थरुत्वा तूष्णीभूत॑ नारदं स्वयमेव सनत्कुमारों व्युत्पादयति । 
यत्माणविज्ञानेन विकारानृतविषयेणातिवादित्वमनतिवादित्वमेव तत् “एष 
तु वा अतिवदति यः सत्यनातिवदति' इति । तत्रू सत्ममिति पररं 
ब्रह्मोच्यते, परमार्थरूपत्वात् | सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ( तै० २।१ ) 
इति च॒ श्रुत्यन्तरात् । तथा व्युत्पादिताय नारदाय “सो5ह भगवः 

सत्येनातिवदानि' इल्येवं प्रवृत्ताय विज्ञानादिसाधनपरम्परया भूमान- 
मुपदिशति । तत्र यत्पाणादधि सत्य वक्तव्य प्रतिज्ञात॑ तदेवेह भूमे- 
त्युच्यत इति गम्यते । तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेश इत्यतः 
प्राणादन््यः परमात्मा भूमा भवितुमहेति । एवं चेहात्मविविदिषया प्रक- 
रणस्पोत्थानमुपपन्न॑भविष्यति । प्राण ए्वेदात्मा विवक्षित इस्येतद्पि 
नोपपद्मयते । नह्ठि प्राणस्य मुख्यया वृत्ष्यात्मत्वमस्ति । नचान्यत्र 
परमात्मज्ञानाच्छोकविनिवृत्तिरस्ति, “नान्य;  पन्न्था विद्यतेज्यनाय 

( श्वे० ६।१५ ) इति श्रुयन्तरात्ू । “त॑ मा भगवाउशोकस्य पार 
तारयतु” ( छा० ७।१॥३ ) इति चोपक्रम्योपसंहरति--“तस्मे मझद्ति- 
कषायाय तमसः पारं दशेयति भगवान्सनत्कुमारः ( छा० ७।२६।२ ) 
इति । तम इति शोकादिकारणमविद्योच्यते । प्राणान्ते चानुशासने 
न॒प्राणस्थान्यायत्ततोच्येत । “आत्मतः प्राण: (छा० ७।२६।१ ) 
इति व ब्राह्मणम् । प्रकरणान्ते परमात्मविवक्षा भविष्यति, भूमा 
तु प्राण एवेति चेत् , न | “स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिश्नि' 
( छा० ७।२४।१ ) इत्यादिना भूम्न एवा प्रकरणसमाप्ते रछुकषेणात् । वैपु- 
ल्यात्मिका च भूमरूपता सर्वकारणत्वात्परमात्मन: सुतरामुपपद्मते ॥। ८॥ 

१ प्रयत्रान्तरं विचारः । २ विज्ञानमत्र निदिध्यासनादि । 
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घर्मोपपत्तेश्व ॥ ९ ॥ 
अपिच ये भूम्नि श्रुयन्ते धमोस्ते परमात्मन्युपप्मन्ते । यत्र 

नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' इति दशे- 
नादिव्यवहाराभाव॑ भूमन्यवगमयति । परमात्मनि चाय॑ दशनादि- 
व्यवह्ाराभावोव्रगतः । “यत्र स्वस्थ सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पर्येत' 
(बृ० ४॥५)१५ ) इल्यादिशुयन्तरात्ू । योड्प्यसो सुषुप्तावस्थायां 
दशेनादिव्यवहाराभाव वक्त; सोडप्यात्मम एवासह्जत्वविवश्षयोक्तो 
न प्राणखभावविवक्षया, परमात्मप्रकरणात् । यद्॒पि तस्थामवस्थाय 
सुखमुक्त, तद्प्यात्मस एवं सुखरूपत्वविवक्षयोक्तम्॥ यत आह--- 
“एषोडस्य परम आनन्द एतस्थैवानन्दस्यान्यानि भूतानि सात्रामुपजी- 
बवन्ति! ( ब्रृ० ४।३।३२ ) इति । इह्ापि धयो वे भूमा तत्सुखं नास््पे 

सुखमस्ति भूमेव सुखम्' इति सामयसुखनिराकरणेन ज्क्ेत्र सुख 
भूमानं दशयति । यो वे भूमा तदस्ृतम' इत्यम्रतत्वमपीह श्रूयमार् 
परमकारण गमयति । विकाराणामम्तत्वस्थापेक्षिकत्वातू, “अतोडन्य- 

दारतंभ' (बृ० ३।४।२ ) इति च श्रुयन्तरात् । तथाच सटद्यत्व॑ खमहिम- 

प्रतिष्ठितत्व॑ सर्वगतत्व॑सवोत्मत्वमिति चेते धमोः श्रुयमाणाः परमा- 
त्मन्येवोपपद्न्ते नान्यजत्र । तस्माड्भूमा परमात्मेति सिद्धमू ॥ ९ ॥ 

३ अक्षराधिकरणम् । छू० १०-१२ 
अक्षरमम्बरान्तघ्ते! ॥ १०॥ 

“कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्न प्रोतश्नेति । स होवाचतद्े तदक्षरं 
गार्मि ब्राह्मणा अभिवदन्द्स्थूलमनणु' (ब्ृ० ३।८।७,४ ) इयादि 
श्रूयते । तत्र संशयः--किमक्षरशब्देन वर्ण उच्यते किंवा परमेश्वर 
इति । तत्राक्षरसमाम्राय इत्यादावक्षरशब्द्स्थ वर्ण प्रसिद्धत्वात् असि- 

द््यतिक्रमस्य चायुक्तत्वात्ू , “कार एवेदं सर्वम' ( छा० २।२३।३ ) 

१ उक्तो न शणोतीत्यादिन । २ आमयेन दुःखेन सहित सामयम्। ३ आर्त 
नश्वरम् । ४ “हूढियोगमपहरति' इति न्यायेनाह प्रसिद्धीति । 
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इतद्यादाी च श्ुलनन्तरे वर्णस्थाप्युपास्थत्वेत सवोत्मकत्वावधारणात्, 
वर्ण एवाक्षरशव्द इति, एवं प्राप्त उच्यते--पर एवात्माउक्षरशब्द- 
वाच्यः । कस्मात् । अम्बरान्तधृतेः--प्रथिव्यादेराकाशान्तस्थ विकार- 
जातस्य धारणात् । तत्र हि प्रथिव्यादेः समस्तविकारजातस्थ कालछत्र- 

यविभक्तस्य “आकाश एवं तदोतं च॒ प्रोतं च! इत्याकाशे प्रतिष्ठित- 
त्वमुक्त्वा “कस्मिन्न खल्वाकाश ओतश्व प्रोतश्वा इत्यनेन प्रश्नेनेदम- 
क्षरमवतारितम् । तथाचोपसंहतम---'एतस्मिन्न खल्वक्षरे गाग्यो- 
काश ओतगश्व प्रोतश्च इति । नचेयमम्बरान्तध्रृतित्रेद्मणो5न्यत्र संभ- 
वति । यदपि “कार एवेदं सर्वम इति तद॒पि ब्रह्मप्रतिपत्तिसाधन- 
व्वात्स्तुलथ द्र॒ष्टव्यम् । तस्मान्न क्षर्यश्नुत चेति नित्यवव्यापित्वाभ्या- 
मक्षरं परमेव त्रह्म | १० ॥ 

ध्यादेतत्ू_ कायेस्थ चेत्कारणाधीनत्वमम्बरान्तघृतिर भ्युपगम्यते, 

प्रधानकारणवादिनो उपीयमुपपद्मयते । कश्रमम्बरान्तध्षृतेत्रह्मत्वश्रतिपत्ति: । 
अत उत्तरं पठति--- 

सा च प्रशासनात्॥ ११॥ 
सा चाम्त्ररान्तध्ृतिः परमेश्वरस्पत्र कर्म | कस्मात् । प्रशासनात् । 

प्रशासन हीह श्रुयत्े---एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयो- 
चन्द्रमसी विध्वतती तिष्ठतःः ( बृ० ३॥८॥९ ) इसल्यादि । प्रशासनं च 
पारमेश्वरं कर्म । नाचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासन भवति। न ह्यमचेत- 
नानां घटादिकारणानां मदादीनां घटादिविषय प्रशासनमस्ति ॥| ११ ॥ 

अन्यमभावबव्यातृत्तेश्व ॥ १२॥ 
अन्यभावव्यावृत्तेश्ल कारणाइ्रओवाक्षरशव्दवाच्यमू । तस्येवाम्ब- 

रान्तध्वति; कर्म नान््यस्थ कस्य चित् । किमिद्मन्यभावव्यावृत्तेरिति । 
अन्यस्य भावोउन्यभावस्तस्माव्यावृत्तिरन्य मावव्याबृत्तिरेति । एवदुक्त 

भवति---यदन्यद्रह्मणो5क्षु रशब्द्वाच्यमिहाशइबयते . तद्भावादिद्मम्बरा- 

न््तविधारणमक्षरं व्यावर्तयति श्रुतिः--“तद्धा एतदक्षरं गाग्येद्ट द्रष्ट- 
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श्ुत श्रोत्रमत मअविज्ञातं॑ विज्ञाद' (बृ० ३॥८।११ ) इति। तत्रादृष्ट- 
त्वादिव्यपदेश: प्रधानस्थापि संभवति | द्रष्टट्वादिव्यपदेशस्तु न संभ- 
वद्यचेवनत्वात् । तथा “नान्यद॒तोडस्ति द्र॒ष्ट नान््यदतोडस्ति श्रोट् नान््य- 
दतोडस्ति मन््त नान््यदतोउ5स्ति विज्ञात्! इल्यात्मभेदप्नतिषेघात न शारी- 

रस्याप्युपाधिमतो 5क्षरशब्दवाच्यत्वमू |. “अचहक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनः!” 

(बृ० ३॥८।८ ) इति चोपाधिमत्ताप्रतिषेधात्ू । नहि निरुपाधिकः 

शारीरो नाम भवति | तस्मात्परमेव त्रह्माक्षरमिति निमश्चयः ॥ १२ ॥ 

४ ईश्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरणम् । खू० १३ 
इंक्षतिकमेव्यपदेशात्स: ॥ १३ ॥ 

“एतडै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्माहिद्वानेतेनेवाय- 
तनेनैकतरमन्वेति' इति प्रकृत्य श्रृयते--“यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्ये- 
तेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत”ः (प्र० ५।२,५ ) इति । किम- 
स्मिन्वाक्ये पर ब्रह्माभिध्यातव्यमुपदिश्यत आहोस्विद्परमिति । एते- 
नेवायतनेन परमपरं चेकतरमन्वेतीति प्रकृतत्वात्संशयः । तत्रापेरमिदद 
ब्रह्मेति प्राप्तम् | कस्मात् । “स तेजसि सूर्य संपन्न:ः “स सामभिरुन्नी- 
यते ब्रह्मलोकम इति च तहिदो देशपरिच्छिन्नस्थ फलस्योच्यमानत्वात् । 
नहि परतअह्मविद्देशपरिच्छिन्न फलमश्वीतेति युक्तम् , सर्वेगतत्वात्परस्य 

ब्रह्मण: । नन्वपरत्रह्मपरिप्रहे परं पुरुषमिति विशेषणं नोपपद्मयते | नेष 
दोष: । पिथ्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः । इत्येव॑ प्राप्तेडमिधीयते--- 
परमेव बह्देह्मभिध्यातव्यमुपदिश्यते । कस्मात् । ईश्षतिकर्मव्यपदेशात् । 

ईश्वतिदेशनम । दशनव्यीष्यमीक्षतिकर्म । ईक्षतिकर्मत्वेनास्यामि- 
ध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति--“स एतस्माज्जीव- 
घनात्परात्परं पुरिशर्य पुरुष्मीक्षते' इति । तत्राभिध्यायतेरतथाभूतमपि 

वस्तु कर्म भवति । मनोरथकल्पितस्थाप्यभिध्यायतिकर्मत्वात् । 

१ पर॑ निर्विशेषम् , अपरं कार्यम् , आयतनेन प्राप्तिताधनेन, अन्वेति प्राप्रोति । 
३ अपरं ब्रह्म हिरण्यगभेः । ३ पिण्डः स्थूलों विराद तदसपेक्षया सूत्रस्य परत्वमिति 
समाध्यर्थ: । ४ व्याप्यं विषयः । 
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ईक्षतेस्तु वथाभूतमेव वस्तु छोके कर्म दृष्टमित्यतः परमात्मैवा्य सम्य- 
ग्द्शेनविषयभूत ईशक्षतिकर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते | स एवं चेह 
परपुरुषशब्दा भ्यामभिध्यातव्यः प्रद्यभिज्ञायते । नन्व॒भिध्याने परः 
पुरुष उक्त:, ईक्षणे तु परात्परः, कथमितर इतरत्र प्रयभिज्ञायत इति । 
अत्रोच्यते---परपुरुषशब्दी तावदुभयत्र साधारणी । नचात्र जीवघन- 
शब्देन प्रकतोडभिध्यातठ्य: परः पुरुष: परामृश्यते, येन तस्मात्परा- 

परोड्यमीक्षितव्य: पुरुषोउन्यः स्थात् । कस्तहि जीवघधन इति । 
उच्यते--घनो मूर्ति: । जीवलक्षणो घनो जीवघन; । सेन्ध॑वखिल्यवद्यः 
परमात्मनो जीवरूप: खिल्यभाव उपाधिक्रतः परश्व विषयेन्द्रियेम्य: 

सो5त्र जीवघन इति | अपर आह--“स सामभिरुन्नीयते ब्रद्मलोकम' 
इलतीतानन्तरवाक्यनिर्दिष्टो यो ब्रह्मठोकः परश्च लछोकान्तरेभ्यः सोडत्र 
जीवघन इत्युच्यते । जीवानां द्वि सर्वेषां करणपरिवृतानां सर्वकरणा- 
व्मनि हिरण्यगर्भे ब्रद्मयलोकनिवासिनि संघातोपपत्तेभेवति ब्रहद्मछोको 
जीवघन; । तस्मात्परो यः परमास्मेक्षणकर्मभूतः स एवाभिध्याने5पि 
कर्मभूत इति गम्यते । परं॑ पुरुषमिति च विशेष परमात्मपरिग्रह 
एवावकरुपते । परो हि पुरुष: परमात्मेव भवति यस्मात्परं किंचिदुन्य- 
ज्ञास्ति, 'पुरुषाज्न परं किंचित्सा काप्ठा सा परा गति इति च॒ श्रुत्य- 

न्तरात् । परं चापरं च ब्रह्म यदोंकार: इति च विभज्यानन्तरमों- 

कारेण पर पुरुषमभिध्यातव्य ब्रुवन्परमेव ज्ह्म पर पुरुष गमयति। 
“यथा पादोद्रस्वचा विनिमुच्यत एवं ह् वे स पाप्मना विनिमेच्यते' 
इति पाप्मविनिमोकफलबवचरन परमात्मानमिहाभिध्यातव्यं सूचयति । 
अथ यदुक्त परमात्माभिध्यायिनो न देशपरिच्छिन्नफर्ल युज्यत इति। 
अन्रोच्यते--त्रिमात्रेणोंका रेणालम्बनेन परमात्मानमभिध्यायतः फल 
बद्मलोक॒प्राप्ति: क्रेण च सम्यग्दशनोत्पत्तिरिति क्रममुक्तयभिप्रायमे- 
तद्भूविष्यतीयदोष; ॥ १३ ॥ 

१ सैन्धवखिल्यो रूवणपिण्ड:, खिल्यभाबोडल्पत्वम् । २ पादोदरः सरपः। 
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५ दहराधिकरणम् । खू० १४-२१ 
दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४॥ 

“अथ यविदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक॑ वेश्म दहरो35स्मिन्नन्तरा- 
काशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टठ्य तद्गाव विजिज्ञासितव्यम्! (छा० ८।९।९ ) 

इतद्यादिवाक्यं समाम्नायते । तत्र यो5्यं दहरे हृदयपुण्डरीके दृहर 
आकाश: श्रुतः स कि भूताकाशो5थवा विज्ञानात्माउड्थवा परमात्मेति 
संशय्यते । कुत; संशय; । आकाशत्रद्मपुरशब्दाभ्यामू । आकाश- 

शब्दों हाय॑ भूताकाशे परस्मिश्व प्रयुज्यमानो दृश्यते | तत्र कि भूता- 
काश एवं दहर; स्यात्किवा पर इति संशय; । यथा त्रह्मपुरमिति कि 

जीबोउत्र अद्मनामा तस््थेदं पुरं शरीरं अह्मपुरम , अथवा परस्थेव ब्रह्मणः 
पुरं ब्रह्मपुरमिति । तत्र जीवस्य परस्य वान्यतरस्य पुरखामिनो दह- 
राकाशत्वे संशयः । तत्राकाशशब्दस्थ भूताकाशे रूढत्वाद्भूताकाश 
एवं दृहरशब्द इति ग्राप्तम । तस्य च दहरायतनापेक्षया दृहरत्वम् । 
ध्यावान्वा अयमाकाश स्तावानेषो5न्तहेद्य आकाश; इति च बाह्या- 

भयन्तरभावकृतभेदस्योपमानोपमे यभाव:, द्यावाप्थिव्यादि च तस्मि- 
न्नन्तः समाहित, अवकाशात्मनाकाशस्थेकत्वातू, अथवा जीवो दहर 
इति प्राप्ोम्, ब्ह्मपुरशव्दात् । जीवस्य ही पुरे) सच्छरीरं ब्रह्मपुरमि- 

त्युच्यते । तस्य स्कर्मणोपार्जितत्वात् । भेक्तया च तस्थ अद्यशब्दवा- 
च्यत्वम् | नहि परस्य ब्रह्मण: शरीरेण खखस्ामिभावः संबन्धोडस्ति । 

तत्र पुरस्वामिनः पुरैकदेशेड्वस्थानं दृ्ट यथा राज: । मनडउपाधिकश्व 
जीव;, मनश्र॒प्रायेण हृदये प्रतिष्ठितमित्यतोी जीवस्येवेदं हृदयेउन्तरव- 
स्थान स्थात् | दृहरत्वमपि तस्थेब आरागम्रोपमितत्वादवकरुपते । आका- 
शोपमितत्वादि च ब्रह्माभेदविवक्षया भविष्यति । नचात्र दृहरस्याका- 
शस्थान्वेष्यत्व॑ विजिज्ञासितव्यत्व॑ च श्रुयते । 'तस्मिन्यद्न्त:' इति पर- 

१ ब्रह्मपुरं शरीरं, दहरं सूक्ष्म, पुण्डरीकं तदाकारत्वात्पकृतं हृदयमेव । तत्र परस्य 
संनिधेर्वेश्मशब्दः । २ भक्तया चैतन्यगुणयोगेन । 
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विशेषणत्वेनोपादानादिति । अत उत्तरं ब्रूम:--परमेश्वर एवात्र दहरा- 
काशो भवितुमहेति न भूताकाशो जीवो वा । कर्मात् । उत्तरेभ्यो 
वाक्यशेषगते भ्यो देतुभ्यः | तथाहि---अन्वेष्टव्यतया विहितस्य दृहरस्या- 
काशस्य त॑ चेद्रयु:” इत्युपक्रम्य “कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टच्य॑ यद्धाव 
विजिज्ञासितव्यम! इत्येवमाक्षेपपूर्व कं प्रतिसमाधानवचर्न भवति | 'स 
जूयाद्यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो न्तहंदय आकाश उसे अस्मिन््धा- 
वाप््थिवी अन्तरेव समाहिते' (छा० ८।१।३ ) इत्यादि | तत्र पुण्ड- 
रीकद्हरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्याकाशस्थ प्रसिद्धाकाशोपम्येन दृहरत्व॑ निव- 
तेयन्भूताकाशत्वं दृहरस्याकाशस्थ निवर्तयतीति गम्यते । यद्यप्याकाश- 
शब्दों भूताकाशे रूढस्तथापि तेनेव तस्योपमा नोपपच्यत इति भूवाकाश- 
शब्बा निवर्तिता भवति । नन््वेकस्याप्याकाशस्य बाह्माभ्यन्तरत्वकल्पि- 

तेन भेदेनोपमानोपमेयभावः संभवतीत्युक्तम् । नेव॑ संभवति । अग- 
तिका हीय॑ गतिः, यत्काल्पनिकभ्ेदाश्रयणम् । अपिच कल्पयित्वापि 
भेदमुपमानोपमेयभाव॑ वर्णयतः परिच्छिन्नत्वादभ्यन्तराकाशस्य न बा- 
ह्याकाशपरिमाणत्वमुपप्मेत । ननु परमेश्वरस्यापि “ज्यायानाकाशात्त! 
(शत० ब्रा० १०।६।३॥२ ) इति श्रु्यन्तरान्नेवाकाशपरिमाणत्वमुपपचते । 
नेष दोष: । पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तदहरत्वनिवृत्तिपरत्वाद्मक्यस्थय न तावत्त्व- 
प्रतिपादनपरत्वम । उभयप्रतिपादने हि वाक्य भिशग्येत । नच कल्पित- 
भेदे पुण्डरीकवेष्टित आकाहैकदेशे द्यावाप्रथिव्यादीनामन्तःसमाधान- 

मुपपद्मते । 'एप आत्मापहतपाप्मा विजरो विम्ृत्युविशोको विजिंध- 
त्सोडपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्प: इति चात्मत्वापहृतपाप्मत्वा- 
द्यश्व॒ गुणा न भूताकाशे संभवन्ति | यद्यप्यात्मशब्दो जीवे संभवति 
तथापीतरेभ्य: कारणेभ्यो जीवाशझापि निवर्तिता भबति । नश्यपाधिपरि- 
छिछज्नस्यारामोपमितस्य जीवस्य पुण्डरी कवेष्टनकृतं दहरत्वं शक््यं निवर्तयि- 

तुम । बद्याभेदविवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वाँदि विवक्ष्येतेति चेत् । यदात्म- 

१ बिगता जिघत्सा जग्घुमिच्छा यस्थ । बुभुक्षाशूल्य इत्यर्थः:। २ दहरत्व अल्पत्वम् 

३ आदिपदं सवोधारत्वादिसंग्रहार्थम् । 



१०८ अद्वासूत्रशाकह्ुरभाष्यमू । [ अधि. ५ सू. १४“ 

तया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवद््येत तस्थैव ब्रह्मणः साक्षास्सर्वंगतत्वादि 
विवक्ष्यतामिति युक्तम् | यद॒प्युक्ते श्रद्मपुरमिति जीवेन परस्योपलरक्षित- 

त्वाद्राश इब॒जीवस्येवेद॑ पुरखामिनः पुरेकदेशवर्तित्वमस्त्विति । अन्न 
बूमः--परस्थेवेदं त्रह्मणः पुरं सच्छरीरं अह्मपुरमित्युच्यते, ब्रह्मशब्दस्य 
तस्मिन्मुख्यत्वात । तस्याप्यस्ति पुरेणानेन संबन्धः, उपलब्ध्यधिष्ठान- 

स्वात् । “स एतस्माजीवघनात्पराप्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षत्ते! ( प्र० ५५ ) 

“€स वा अय॑ पुरुष: सवासु पूषु पुरिशयः” ( बृ० २।५॥१८ ) इल्यादिश्रु- 
तिभ्य; | अथवा जीवपुर एवास्मिन्त्रह्य संनिहितमुपलक्ष्यते । यथा 
शाल्प्रामे विष्णु: संनिष्ठित इति तद्गत्। “तदथ्थेह कर्मचितो छोकः क्षीयत 

एवमेवामुत्र पुण्यचितों छोकः क्षीयते (छा० ८।१।६) इति च कर्मणाम- 
न्तवस्फलत्वमुक्त्वा 'अथ य इहात्मानमनुविय्य ब्रजन्त्येतांश्व सत्यान्का्समा- 
स्तेषां सर्वेषु लछोकेषु कामचारों भवति' इति प्रकृतदहराकाश विज्ञानस्या- 
नन््तफलत्वं वदन्परमात्मत्वमस्य सूचयति । यद्प्येतदुक्त, न दृहरस्याका- 
शस्यान्वेष्टव्यत्व॑ विजिज्ञासितव्यत्व॑ च श्रुतं, परविशेषणत्वेनोपादानादिति, 
अन्न ब्रूम:---यद्या काशो नान्वेष्टव्यत्वेनोक्तः स्थात् “यावान्वा अयमाकाश- 

स्तावानेषो न्तहंदय आकाश: इत्याद्याकाशस्वरूपप्रदशन नोपयुज्यते । 
नन्वेतदप्यन्तर्व तिवस्तुसद्धावप्रद्शनायेब प्रद्श्यते । 'तं चेद्गूयुयेदिद- 
मस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरोक वेश्म दहरोउस्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्र 
विद्यते यदन्वेष्टव्य यद्वाव विजिज्ञासितव्यम” इलत्याक्षिप्य परिहारावसर 
आकाशौपम्योपक्रमेण. द्यावाएथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वद्शनात् । 
नेतदेवम् । एवं हि सति यदन्तःसमाहितं गद्यावाप्र्थिव्यादि तदन्वेष्टव्यं 
विजिज्ञासितव्य चोक्त स्थात् | तत्र वाक्यशेषों नोपप्येत । “अस्मि- 
न््कामा: समाहिता: “एप आत्माडपदतपाप्मा' इति हि प्रकृतं द्यावाप्र- 
थिव्यादिसमाधानाधारमाकाशमाकृष्य. “अथ  य॒ इहात्मानसमनुविद्य 
च्रजन्लेतांश्व सत्यान्कामान इति समुच्चयार्थन चशब्देनात्मानं॑ कामा- 

१ पूछु शरीरेषु, पुरि हृदये वा शेते इति पुरुष: । २ अनुविय ध्यानेनानुभूय । 
३ समाहिता: प्रतिष्टिताः । 



अधि. ५ सू. १६ ] प्रथमाध्यावे ठृतीयः पादः । १०९ 

धारमश्रितांश्व कामान्विशेयान्वाक्यशेषो दशेयति । तस्माद्वाक्योपक- 
मे5पि दहर एवाकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःसख्ेः समाहितैः 
प्रथिव्यादिभिः सत्ेश्व कामर्विज्ञेय उक्त इति गम्यते । स चोक्तेभ्यो 
हेतुभ्यः परमेश्वर इति ॥ १४ ॥ 

गतिदाब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिड् च॥ १५॥ 
दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम | त एवोत्तरे हेतव 

इदानीं प्रपश्चयन्ते । इतश्व परमेश्वर एवं दृहरः, यस्मादहरवाक्यशेषे 
परमेश्वरस्यैव प्रतिपादको गतिशब्दौ भवतः--“इसा; सर्वाः प्रजा 
अदरहगेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक॑ न विन्दन्ति' (छा० ८।३॥२ ) इति । तत्न 
प्रकृतं दृहरं त्रह्मलोकशव्देनाभिधाय तद्विषया गतिः प्रजाशब्दवाच्यानां 

जीवानामभिधीयमाना दहरस्य त्रह्मतां गमयति | तथा ह्ाहरहरजीवानां 

सुषुप्तावस्थायां त्रहद्मविषय गमने दृष्ट श्रुटन्तरे--“सता सोम्य तदा 
संपन्नो भवति' (छा० ६।८।॥१ ) इल्येवमादो । छोकेडपि किलर गा 
सुषुप्तमाचक्षते ब्रह्मीभूतो ब्रद्मतां गत इति । तथा ब्रह्मछोकशब्दोडपि 
प्रकृते दृहरे प्रयुज्यमानों जीवभूताकाशशड्लां निवतेयन्त्रह्म तामस्य गमयति | 
ननु कमलासनलछोकमपि ब्रह्मोकशब्दो गमयेत् | गमयेय्दि त्रह्मणो 
लोक इति पषष्ठीसमासचृत्त्या व्युत्पायेत | सामानाधिकरण्यवृत्त्या तु 
व्युत्पाद्यमानों त्रहव छोको त्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । 
एतदेव चाहरहत्रेह्चछोकगमन दृष्ट ब्रह्मठोकशव्दस्थ सामानाधिकरण्य 

वृत्तिपरिग्रहे लिब्लम् । नद्यद्टरहरिमा: प्रजा; कार्यत्रह्मलोक॑ सत्यलोकारूय 
गच्छन्तीति शकक्य कल्पयितुम् ॥| १५ | 

धतेश्व महिम्नोडस्यास्मिन्नपलब्घे: ॥ १६॥ 
घृतेश्व हेतोः परमेश्वर एवाय दहर; | कथम् । “दह रो5स्मिन्नन्तरा- 

काश:” इति हि प्रकृत्याकाशोपम्यपूर्वक॑ तस्मिन्सर्घसमाधानमुक्त्वा त- 
स्मिन्नेव चात्मशब्दं प्रयुब्यापहदतपाप्मत्वादिगुणयोग॑ चोपदिश्य तसे- 
वानतिबृत्तप्रकरणं निर्दिशति---'अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेष 

१ सेतुरसंकरहेतुः । 
ब्र० सू० १० 



११० ब्रह्मसूत्रशाइुरभाष्यम् । [ अधि, ५ सू. १८ * 

लोकानामसंभेदाय_ ( छा० ८।४।१ ) इति । तत्र विधृतिरित्यात्मशव्द्- 
सामानाधिकरण्याद्विधारयितोच्यते, क्तिचः कर्तरि स्मरणात् । यथोदक- 
संतानस्य विधारयिता लोके सेतुः श्लेत्रसंपदामसंभेदाय, एवमयमात्मै- 
पामध्यात्माविभेदमिन्नानां छोकानां व्णोश्रमादीनां च विधारयिता 

सेतुरसंभेदायासंकरायेति । एवमिह प्रकृते दहरे विधारणलक्षणं महि- 
मान दशेयति । अ्य॑ च महिमा परमेश्वर एवं श्रुयन्तरादुपरूभ्यते 
“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयोचन्द्रमसौ विध्वतो तिष्ठतः” 

इत्यादेः । तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवाक्ये श्रुयते--“एष सर्वेश्वर 
एप भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एपां छोकानामसंभेदाय' 
इति । एवं ध्रतेश्व हेतोः परमेश्वर एवाय दृहरः ॥ १६ ॥ 

प्रसिद्धेश्व ॥ १७ ॥ 
इतश्र परमेश्वर एवं “दहरोउस्मिन्नन्तराकाशः इत्युच्यते | यत्कारण- 

माकाशशब्दः परमेश्वरे प्रसिद्ध: । “आकाशो वे नाम नामरूपयोर्निरव- 
हिता' (छा० ८।१।४ ), 'सवोणि ह् वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्पयन्ते! (छा० १॥९।१) इल्यादिप्रयोगदशनात् । जीवे तु न 
कचिदाकाशशब्दः प्रयुज्यमानो दृइ्यते। भूताकाशस्तु सत्यामप्याका- 
शशब्दप्रसिद्धावुपमानोपमेयभावायसंभवाज्न ग्रहीतव्य इत्युक्तम्ू | १७ ॥ 

इतरपरामशात्स इति चेन्नासंभवात् ॥ १८ ॥ 
यदि वाक्यशेषबलेन दृहर इति परमेश्वर; परिगृह्मतास्तीतरस्यावि 

जीवस्य वाक्यदेषे परामशेः--“अथ य एप संप्रसादो 5स्माच्छरी रात्स- 
मुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्म स्वेन रूपेणाभिनिष्प्यत एप आशपत्मेति 

होवाच' (छा० ८।३।४ ) इति। अन्न हि संप्रसादशब्दः अलबन्तरे 
सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वात्तद्वस्थावन्त॑ जीव॑ शक्तोत्युपस्थापयितुं नाथोन्त- 

१ आसममन्तात्काशते दीप्यत इत्याकाशः खयय॑ज्योतिरीश्वरः । २ सम्यक्प्रसी- 

दत्यस्मिज्नीवो विषयेन्द्रियसंयोगजनितं काछुष्य जहातीति सुषुप्तिः, सँप्रसादो जीवस्थाव- 
स्थामेदः । ३ 'संप्रसादे रत्वा चरित्वा! इति वृहदारण्यकर्थं श्रुत्यन्तरम् । 



अधि. ५ सू. १९ ] शत्रथमाध्याये ढृतीयः पादः । १११ 

रम् । तथा शरीरव्यपाश्रयस्पेव जीवस्यथ शरीरात्समुत्थानं संभवति । 
यथाकाशव्यपाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाशात्समुत्थानं तठ॒त् । यथा 
चादष्टो5पि छोके परमेश्वरविषय आकाशहशब्दः परमेश्वरधर्मसमभिव्या- 

हारात् 'आकाशो वे नाम नामरूपयोर्निर्वहिता' इत्येवमादों परमेश्वर- 
विषयो5भ्युपपत एवं जीवविषयोडपि भ्रविष्यति । तस्मादितरपरा- 
मशात् “दृहरोउस्मिन्नन्तराकाश' इत्यत्र स एव जीव उच्यत इति चेतू। 
नैतदेवं स्थात् । कस्मात्। असंभवात् । नद्दि जीवो बुद्धयाद्युपाधिपरि- 
च्छेदाभिमानी सन्नाकाशेनोपमीयेत । नचोपाधिधमोनभिमन्यमानस्था* 
पहतपाप्मत्वादयों धमोः संभवन्ति । प्रपड्चित चेतत्प्रथमसूत्रे । अति- 
रेकाशद्शापरिहारायात्र तु पुनरुपन्यस्तम् । पठिष्यति चोपरिष्टात् 
“अन्यार्थश्व परामशेः' (ब्र० १३३।२० ) इति ॥ १८॥ 

उत्तराचेदाविभूतसखरूपस्तु ॥ १९॥ 
इतरपरामशोद्या जीवाशड्ला जाता साउसंभवान्निराकृता । अथेदानीं 

मृतस्थेवागृतसे कात्पुन: समुत्थानं जीवाशकझ्लाया: क्रियते उत्तरस्मात्माजा- 
पद्याद्याक्यात् । तत्रहि “य आत्मापहतपाप्मा' इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणक- 

मात्मानमन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य च प्रतिज्ञाय “थ एषोउक्षिणि पुरुषो 

दृश्यत एप आत्मा (छा० ८।७।४ ) इति ब्रवन्नक्षिस्थं द्रष्टारं जीव- 
मात्मानं निर्दिशति । 'एतं त्वेव ते भूयोष्नुव्याख्यास्यामि! ( छा० 
८।९।३ ) इति च तमेव पुनः पुनः परास्दय “य एप ख्प्ने महीयमा- 
नश्वर्येष आत्मा (छा० ८।१०।१) इति “तयजैतत्सुप्तः समस्तः 
संप्रसन्नः खप्न न विजानात्येष आत्मा' इति च जीवमेवावस्थान्तरगतं 
व्याचप्टे । तस्येव चापहतपाप्मत्वादि दशेयति---“एतद्स्तमभयमेतद्भझ्ष' 
इति । नाहँ खल्वयमेव॑ं संप्रत्यात्मानं जानाययमहमस्मीति नो एवेमानि 

१ उपाधिधमोः पाप्मादयः । २ उत्तराचेलट्यघिकाशह्वानिरासार्थभ्ू । ३ महीयमानो 
वासनामयैविंषयैः पूज्यमान इति सप्नपर्याये, तयत्रेति खुषुत्तिपययाये च जीवमेव प्रजापति- 
व्योचष्ट इत्यन्वयः | ४ अहेति निपातः खेदे । 
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भूतानि' (छा० ८।११।१,२ ) इति च सुपुप्तावस्थायां दोषमुपछभ्य 

“एतं स्वेव ते भूयोउनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मात्ु| इति चोप- 

क्रम्य शरीरसंबन्धनिन्दापूर्वक 'एप संप्रसादो5स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पययते स उत्तमः पुरुष: इति जीवमेव 

शरीरात्समुत्थितमुत्तमपुरुष दर्शयति । तस्मादस्ति संभवो जीवे पारमे- 

श्वराणां धर्माणाम् । अतः 'दृहरोउस्मिन्नन्तराकाशः' इति जीव एवोक्त 
इति चेत्कश्विद्रयात्, ते प्रति ब्रूयातू-- आविभूतखरूपस्तु| इति । 

तुशब्द पूर्वपक्षव्यावृक्त्यर्थ: । नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह् जीवस्याश्ला 

संभवतीत्यर्थ; । कस्मात् । यतस्तत्राप्याविभूतखरूपो जीबो विवश्ष्यते । 

आविभूत॑ स्वरूपमस्थेत्याविभूतसखरूप: । भूतपूर्वगद्या जीवबचनम् | 
एतदुक्त भवति---“य एषो5क्षिणि! इलक्षिलक्षितं द्रष्टारं निर्दिश्योद्श- 
रावब्राह्मणेनेन शरीरात्मताया व्युत्थाप्य 'एतं स्वेव ते” इति पुनःपुनस्त- 
मेव व्याख्येयत्वेनाकृष्य खप्नसुषुप्तोपन्यासक्रमेण “परे ज्योतिरुपसंपद्य 

स्वेन रूपेणाभिनिष्ष्पद्यते! इति यद॒स्य पारमार्थिकं स्वरूपं पर ब्रह्म तद्ू- 
पतयैन जीव॑ व्याचष्टे न जैवेन रूपेण । यत्परं ज्योतिरुपसंपत्तव्य श्रु्ं 
तत्परं अह्म । तन्चापहतपाप्मत्वादिधर्मक, तदेव च जीवस्थ॒पारमार्थिके 

सखरूप॑ “तत्वमसि” इवत्यादिशास््रेभ्यः, नेतरदुपाधिकल्पितम्॥ यावदेव 

हि स्थाणाविव पुरुषबुद्धिं हवेतलक्षणामविद्यां निवर्तेयन्कूटस्थनित्यटक्स्व- 
रूपमात्मानमहं त्रह्मास्मीति न प्रतिप्यते तावज्जीवस्थय जीवत्वम् | यदा 
तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघाताइयुत्थाप्य श्रुद्या प्रतिबोध्यते, नासि स्वं 
देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघातः, नासि संसारी, किं तहिं तदयत्सत्यं स आत्मा 

चेतन्यमात्रस्वरूपस्तक््वमसीति, तदा कूटस्थनित्यटक्स्वरूपमात्मानं प्रति- 
बुध्यास्माच्छरीराद्रभिमानात्समुत्तिप्ठन्स एव कूटस्थनित्यटक्खरूप आत्मा 
भवति। 'स यो ह् वैतत्परमं ब्रह्म वेद् त्रद्देव भवति' (मुण्ड ० ३।२॥९ ) 

१ एतस्माट्यक्ृतादात्मनोडन्यत्र अन्यम्। २ उदशरावेति उदकपुर्ण शरावे प्रतिबि- 
म्वात्मानं देहं दष्ठा खस्याज्ञातं यत्तन्मच्यं वाच्यमित्युक्तः श्रुल्॒थ: । ३ व्युत्थाप्य विचारय । 
४ अभिनिष्पयत इलत्यत्र एतदुकके भवतीति संबन्धः । 
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इत्यादिश्वुति भ्यः । तदेव चास्य पारमार्थिकं स्वरूप येन शरीरात्समु- 
त्थाय स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्मते | कर्थ पुनः स्व॑ च रूपं खेनेव व निष्प- 
थघत इति संभवति कूटस्थनिद्यस्थ । सुवणोदीनां तु द्रव्यान्तरसंपकोद्मि- 
भूतसखरूपाणामनभिव्यक्तासाधारणविशेषाणां क्षारप्रक्षेपादेभिः शोध्य- 
मानानां खरूपेणाभिनिष्पत्ति: स्थातू । तथा नक्षत्रादीनामहन्यमिभूत- 
प्रकाशानाम॑भिभावकवियोगे रात्रो खरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्थात्। नतु 
तथात्मचेतन्यज्योतिषो निय्यस्य केनचिद्भिभवः संभवद्यसंसर्गित्वाब्योन्न 
इव, दृष्टविरोधाज्व । दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञातयो दि जीवस्य स्वरूपम् । 

तञ्च शरीरादसमुत्थितस्यथापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते। स्वों 
हि जीवः पश्य5शृण्वन्मन्वानो विजानन्व्यवहरत्यन्यथा व्यवहारानु- 

पपत्तेः । तथ्चेच्छरीरात्समुत्यितस्य निष्पच्येत प्राक््समुत्थानाइ्टो व्यव- 
हारो विरुध्येत । अतः किमात्मकमिदं शरीरात्समुत्थानं, किमात्मिका 

वा स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरेति । अत्रोच्यते--प्राग्विवेकविज्ञानोत्पत्तेः श- 
रीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दृष्मादिज्यो- 
तिःस्वरूप भवति । यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छथ शोक्ल्य च स्वरूप 

प्राग्विवेकग्रहणाद्रक्तनीलादुपाधिमिरविविक्तमिव भवति । प्रमाणजनितवि- 
वेकग्रहणात्तु पराची न; स्फटिकः स्वाच्छयेन शोक्ल्येन व स्वेन रूपेणामि- 
निष्पद्यत इत्युच्यते प्रागपि तथेव सन् । तथा देहायुपाध्यविविक्तस्येव सतो 
जीवस्य श्रुतिक्तृत॑ विवेकविज्ञानं शरीरात्समुत्थानं विवेकविज्ञानफर्ल 

स्वरूपेणाभिनिष्पत्ति: केवलात्मस्वरूपावगति; । तथा विवेकाविवेकमात्रे- 
णैबात्मनो5शरी र॒त्व॑ सशरीरत्व॑ं च, मतञ्रवर्णांत् 'अशरीरं शरीरेषु' ( का० 

१।२।२२ ) इति, “शरीरस्थोडपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते' ( गी० 
१३॥३१ ) इति च सशरीरत्वाशरी रत्वविशेषाभावस्मरणात् । तस्मादिवेकवि- 

ज्ञानाभावादना विभू तसख्वरूप: सन्विवेकविज्ञानादाविभूतस्वरूप इत्युच्यते | 

१ अभिभावकः सोरालोकस्तद्वियोगे । २ वेदना हृषशोकादयः । ३ विवेकविज्ञान 
त्वंपदार्थशोधनम् । 
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नत्वन्यादशावाविभोवानाविभोवी स्वरूपस्थ संभवतः स्वरूपत्वादेष । 
एवं मिथ्याज्ञानक्ृत एवं जीवपरमेश्वरयोमेंदो न वस्तुकतः, व्योमवद- 
सज्जत्वाविशेषात् । कुतश्रेतदेव॑प्रतिपत्तव्यमू । यतो “य एपोउक्षिणि 
पुरुषों दृश्यते” इत्युपदिश्य 'एतद्मृतमभयमेतद्भह इत्युपदिशति । 
योडक्षिणि प्रसिद्धो द्रष्टा द्रष्टटवेन विभाव्यते सोड5म्ताभयलक्षणाद्रह्मणो- 
इन्यश्रेत्स्यात्ततो3म्ृताभयत्रह्मसामानाधिकरण्यं न स्यात् । नापि प्रतिच्छा- 
यात्मायमक्षिलक्षितों निर्दिश्यते, प्रजापतेसेषावादित्वप्रसड्रातू । तथा 
द्वितीयेडपि पयाये “य एप; स्वप्ने महीयमानश्वरति' इति न प्रथमपयोय- 
निर्दिष्टादक्षिपुरुपाइष्टरन्यो निर्दिष्ट, एते त्वेव ते भूयोउनुव्याख्या- 
स्थामि! इत्युपक्रमात्ू । किंचाहमय सखप्ने हस्तिनमद्राक्षं नेदानीं तें 

पद्ययामीति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्द्याचप्रे । द्रष्टारं तु तमेव प्रद्ममिजानाति 
य एवाहं स्प्नमद्राक्षं स एवाहं जागरित॑ पश्यामीति । तथा द्वतीयेडपि 
पर्याये “नहि खत्वयमेवं संग्रत्यात्मानं जानाद्ययमहमस्मीति नो एवे- 
मानि भूतानि' इति सुपुप्तावस्थायां विशेषविज्ञानाभावमेव दशेयति न 
विज्ञातारं प्रतिषेधति । यत्तु तत्र “विनाशमेवापीतो भवति' इति तदपि 
विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेव न॒विज्ञावृविनाशाभिप्रायम् । “नहि 
विज्ञातुर्विज्ञातेबिपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वात्'! (ब्ृ० 8।३।३० ) इति 
श्रुद्यन्तरात्ू । तथा चतुर्थेडपि पयोये “एतं त्वेव ते भूयोज्नुव्याख्या- 

स्थामि नो एवान्यत्रैतस्मात्! इत्युपक्रम्य “मघवन्मत्य॑ वा इदं शरीरम' 

इत्यादिना प्रपच्चेन शरीराश्ुपाधिसंबन्धप्रय्याख्यानेन संश्रसादशब्दोदितं 
जीवं “स्वेन रूपेणाभिनिष्पयते' इति अकह्मस्वरूपापन्न दशेयज्न परस्माद्र- 

हणोडमृताभयस्रूपादन्य॑ जीव॑ दशेयति । केचित्तु परमात्मविषक्षायां 
४एतं त्वेब ते! इति जीवाकर्षणमन्याय्य मन््यमाना एतमेव वाक्योप- 
क्रमसूचितमपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानं ते भूयोउनुव्याख्यास्थामीति 

१ अन्यादशोी सतद्यौ । २ अंशादिश्वन्यत्वमसब्त्वम् । ३ अय॑ सुषुप्तर, संप्रति सुषुप्तो, 
अहं आस्मानं अहृंकारास्पदमात्मानं॑ न जानाति। ४ नहीति आत्मनः खभावभूतविज्ञ- 
प्रेनोन्यथाभावो योग्यत्वादित्यर्थ:ः । 
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कल्पयन्ति । तेषामेतमिति संनिहितावरूम्बिनी सर्वनामश्रुतिर्विप्रकृष्येत । 
भूयःश्रुतिश्रोपरुध्येत, प्योयान्तरामिद्दितस्थ पर्योयान्तरे5नमिधीयमान- 
त्वात्। 'एतं त्वेव ते! इति च प्रतिज्ञाय प्राक्तुधोत्पयोयाद्न्यमरन्य 
व्याचक्षाणस्थ प्रजापते: प्रतारकत्व॑ प्रसज्येत । तस्माद्यद्विद्याप्रत्युपरथा- 
पितमपारमार्थिकं जैवे रूपं कढेभोक्तरागद्वेषादिदोषकलुपितमनेकानर्थ- 
योगि तद्विलयनेन तद्दिपरीतमपहतपाप्मत्वादिगुणक पारमेश्वर॑ स्वरूप 
विद्यया प्रतिपाद्यते, सर्पादिविलयनेनेव रज्वादीन् । अपरे तु वादिनः 
पारमार्थिकमेव जेव॑ रूपमिति मन्यन्तेडस्मदीयाश्व केचित् | तेषां सर्वे- 
पामात्मकत्वसम्यग्दशनप्रतिपक्षभूतानां प्रतिबोधायेद॑ शारीरकमारव्यम् | 
एक एवं परमेश्वर: कूटख्थनियों विज्ञानधातुरविद्यया मायया मायावि- 
वदनेकथा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति । यक्त्विदं परमेश्वर- 
वाक्ये जीवमाशज् प्रतिषेधति सूत्रकारः--“नासंभवात््' (ब्र० १।३। 
१८) इ्द्यादिना । तत्रायमश्रिप्रायः--निदयशुद्धवुद्धमुक्तखभावे कूटरथ- 
नित्य एकस्मिन्नसज्जे परमात्मनि तहिपरीतं जैबं रूप॑ व्योम्नीवः तरहूम- 
छादि परिकत्पितम् । ददात्मेकत्वप्रतिपादनपरैवाक्यन्योयोपेतैंद्रेंतवाद- 
प्रतिषेधेश्वापनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्व॑ द्रढयति । जीवस्य तु 
न परस्मादन्यत्वं ग्रतिपिपादयिषति कि त्वनुवदत्येवाविद्याकल्पितं लोक- 
प्रसिद्ध जीवभेदम । एवं हि स्वाभाविककदेत्वभोक्तत्वानुवादेन प्रवृत्ता: 
कर्मविधयो न विरुध्यन्त इति मन््यते । प्रतिपाधं तु शाखार्थमात्मै- 
कत्वमेव दशेयति--'शाख्रदृष्मा तूपदेशों वामदेववर्त' (त्र० १।१।॥३० ) 
इत्यादिना | वर्णितश्रास्माभिरविद्दद्विद्द द्वेदेन कर्मविधिविरो घपरिहार॥॥ १ ९॥ 

अन्याथंश्र परामशेः ॥ २० ॥ 
अथ यो दृहरवाक्यशेषे जीवपरामशों दर्शितः---/अथ य एप 

संप्रसादः (छा० ८।३।४ ) इतद्यादिः, स ददहरे परमेश्वरे व्याख्याय- 

जीवबत्रह्मणोबितन्याविशेषात्तदाकारेणाकारान्तरेण व्। भेदायोगो न््यायः। नेहनानेत्यादयो 

द्वतवादप्रतिषेधाः । 



११६ ब्रह्मसृत्रशाक्षरभाष्यूू। [अधि. ६ सू. २२ , 

माने न जीवोपासनोपदैशों न प्रकृतविशेषोपदेश इत्यनर्थकर्ल प्राप्नो- 

तीति । अत आह--अन्यार्थोडरय॑ जीवपरामशों न जीवस्वरूपपयेव- 

साथी कि वहिं परमेश्वरस्वरूपपयेवसायी । कथम् । संप्रसादशब्दो- 

दितो जीवो जागरितव्यवहारे देहेन्द्रियपजराध्यक्षो भूत्वा तद्धासना- 
नि्मितांश्व॒ खप्नान्नाडीचरोबनुमूय श्रान्तः शरणं प्रेप्सुरुभयरूपादपि 

शरीरामिमानात्ससुत्थाय सुषुप्तावस्थायां परं ज्योतिराकाशशब्दित पर 

ब्रह्मोपसंपय विशेषविज्ञानवरत्तत च परित्यज्य खेन रूपेणामिनिष्पयते । 

यद्स्योपसंपत्तव्य पर ज्योतिर्यन स्वेन रूपेणायमभिनिष्प्यतो स एप 

आत्माउपहतपाप्सत्वादिगुण उपास्य इल्येवमर्थोंड्यं जीवपरामशेः पर- 
मेश्वरवादिनो5प्युपपयते ।| २० ॥ 

अल्पश्नुनेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २१ ॥ 
यद्प्युक्तम , 'दहरोउस्मिन्नन्तराकाश:” इत्याकाशस्थाल्पत्व॑ श्रूयमार्ण 

परमेश्वरे नोपपद्मते, जीवस्य त्वाराग्रोपमितस्याल्पत्वमवकल्पत इति 
तस्य परिहारो वक्तव्य; । उक्तो हास्य परिहारः परमेश्वरस्पापेशक्षिकमल्प- 

त्वमवकल्पत इति “अभकोकस्त्वात्तब्यपदेशाब नेति चेन्न निचाय्यत्वा- 

देवं व्योमबच्च' (व्र० २१२७) इत्यत् । स एवेह परिहारोउनुसंधा- 
तव्य इति सूचयति । भ्रुद्येब चेदमस्पत्व प्रत्युक्त प्रसिद्धेनाकाशेनोपमि- 

मानया “यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोउन्तह्ेदय आकाश: इति ॥२१॥ 

६ अनुदकृत्यधिकरणम् | सू० २२-२३ 
अनुकृतेस्तस्थ च ॥ २२॥ 

“न तंत्र सूर्यो भाति न चन्द्रवारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोडय- 
मप्नमि; | तमेव भानन्तमनुभाति सर्वे तस्यथ भासा सर्वमिदं विभाति' 
(मु० २।२।१० ) इति समामनन्ति । यत्र यं॑ भान्तमनुभाति सब 
यस्य च भासा सर्वमिद विभाति स॒ कि तेजोधातुः कश्निदुत प्राश्न 
आत्मेति विचिकित्सायां तेजोधातुरिति तावज्माप्तम्। कुतः, तेजोधातू- 

१ तन्न तारकान्तराणि चन्द्रादि च न भाति तं न भासयतीति यावत् । 



अधि. ६ सू. २२]  प्रथमाध्याये त॒ृतीयः पादुः । ११७ 

नामेव सूयोदीनां भानप्रतिषेघात् । तेजःसख्वभावक॑ हि चन्द्रतारकादि 
तेज:स्वभावक एवं सूर्य भासमानेददनि न भासत इति अ्रसिद्धम । 
तथा सह सूर्यगेण सर्वमिदं चन्द्रतारकादि यस्मिन्न भासते सोडपि 
तेज:स्वभाव एव कश्रिदिद्यवगम्पते । अनुभानमपि तेज:खभावक 

एवोपपद्मते, समानस्वभावकेष्वनुकारदशेनातू । गच्छन्तमनुगच्छती- 
तिवत् । तस्मात्तेजोधातुः कश्चिदित्येवं॑ प्राप्ते श्रूम:--प्राज्ञ एवात्मा 
भवितुमहेँति । कस्मात् । अनुकृतेः । अनुकरणमनुरूति: । यदेतत् “तमेव 
भान्तमनुभाति सर्वम् इत्यनुभानं, तत्प्राज्ञपरिप्रहेडबकलपते । “भारूप; 
सत्यसंकल्प:ः ( छा० ३।१४।२) इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति । 

न तु तेजोधातुं कंचित्सूयोदयोउनुभान्तीति प्रसिद्धमू । समत्वा्च तेजो- 
धातूनां सूयोदीनां न तेजोधातुमन्य प्त्पेक्षास्ति य॑ भान्तमनुभायु: । 
नहि प्रदीपः प्रदीपान्तरमनुभाति । यद्प्युक्त समानस्वभावकेष्बनुकारो 
हृश्यत इति । नायमेकान्तो नियम: । भिन्नखभावकेष्वपि ह्मुकारो 
हृश्यते। यथा सुतप्रोडयःपिण्डोउस्यनुऋतिराभिं दहन्तमनुदह॒ति, भोम॑ वा 
रजो वायुं वहन्तमनुवहृतीति । अनुकृतेरित्यनुभानमसूसुचत् । तस्य 
चेति चतुरथ पादमस्य जलोकस्य सूचयति । (तस्थ भासा सर्व- 
मिदू विभाति' इति, तद्धेतुक॑ भान॑ सूयोदेरुच्यमानं प्राज्नमात्मान 
गमयति । “तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुह्रॉपासतेडमृतम” (ब्ृ० ४।४।१६) 
इति हि प्राज्षमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण सूयोदितेजो विभातीलप्र- 
सिद्ध विरुद्ध च, तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्रतिघातातू । अथवा न 

सूयोदीनामेव छोकपरिपठितानामिद्ं तद्धेतुक॑ विभानमुच्यते । कि. तरह्ि 
“सर्वमिद्म्' इत्यविदेषश्ुतेः सर्वस्येवास्य नामरूपक्रियाकारकफ़॒लजातस्य 

याभिव्यक्ति; सा बदह्ज्योतिःसत्तानिमित्ता । यथा सूयादिज्योतिः:- 
सत्तानिमित्ता सर्वेस्य रूपजातस्थाभिव्यक्तिस्तद्वतू। “न ॒तत्न सूर्यो भाति” 
इति च तत्रशब्दमाहरत्पक्ृतग्रहणं दशेयति । श्रकृतं च ब्रह्म “यर्मिन्यो: 
प्रथिवी चान्तरिक्षमोतम (मु० २॥२।५ ) इत्यादिना । अनन्तरं च 

१ ग्राज्ञत्व॑ खप्रकाशकर्त भासकत्वार्थमुक्तम् । २ अनुकारः अनुभानम् । 



११८ ब्रद्सूत्रशाक्रभाष्यमू । [ अधि. ७ सू. २४ 

८हिरण्मये परे कोशे विरंजं त्रह्म निष्कलम् । तच्छुश्न ज्योतिषां ज्योति- 
स्तथ॒दात्मविदोी विदुः” इति । कर्थ तज्य्योतिषां ज्योतिरिययत इद्मुत्थितम्- 
धन तत्र सूर्यो भाति' इति । यदप्युक्त सूयोदीनां तेजसां भानप्रतिषे- 
धस्तेजोधातावेवान्यस्मिन्नवकल्पते सूर्य इवेतरेषामिति । तत्न तु स एव 
तेजोधातुरन्यो न संभवतीत्युपपादितम् । त्रह्मण्यपि चेषां भानप्रतिषेधो- 
5्वकल्पते । यतो यदुपलभ्यते तत्सव त्रह्मणैेब ज्योतिषोपलभ्यते, ब्रह्म 

तु नान्येन ज्योतिषोपलम्यते स्वयं ज्योतिःस्रूपत्वातू, येन सूयोदय- 
स्तस्मिन्भायुः । ब्रह्म ह्न्यक््यनक्ति नतु त्रह्मान्येन व्यज्यते । “आत्मनेवार्य 
ज्योतिषास्ते! (बृ० ४।३।६ ), “अग्ृह्यो नहि ग्रह्मयते! (बृू० ४।२।४ ) 
इत्यादिश्रुतिभ्य;ः ॥ २२ ॥ 

अपिच स्मयेते ॥ २३॥ 
अपिचेदग्रूपत्त॑ प्राज्षस्येवात्मनः स्मयेते भगवद्गीतासु--“न वद्भासयते 

सूर्यो न शशाकह्लो न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तेन्ते तद्घधाम परम मम 
(गी० १५।६ ) इति, “यदादिदयगतं तेजो जगद्भासयतेडखिलम् | यज्चन्द्र* 

मसि यज्चाग्नों तत्तेजो विद्धि मामकम्! (गी० १५।१२) इति च ॥२३॥ 

७ प्रमिताधिकरणम् । छ्ू० २४-२५ 
शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 

“अद्जुष्ठमात्रः पुरुषो मेध्य आत्मनि तिष्ठति' इति श्रुयते | तथा “अ- 
छ्ुष्टमात्र: पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूंतभव्यस्थ से एवाद्य स 
उ शव एतद्ढे तत्”ः ( का० २।४।१३ ) इति च। तत्र योड्यमहुष्ठमात्र: 
पुरुष: श्रुयतेी स कि विज्ञानात्मा किंवा परमात्मेति संशयः। तत्र 
परिमाणोपदेशात्तावहिज्ञानात्मेति ग्राप्तम् । नद्यनन्तायामविस्तारस्य पर- 
मात्मनो5हुष्टपरिमाणमुपपद्यते ।  विज्ञानात्मनस्तृपाधिमत्त्वात्संभवति 

8254 मिकमलशून्यम् । २ आत्मनि देहे मध्ये 
प्रदर्शनारथमू । ४ कालबत्रयनियन्तेत्यथः । 

१ विरज आगन्तुकमल्शन्यम् । श्र हक 
हृदयसानीतल्यथ; । ३ भूतभब्यग्रहर्ण भवतों' 
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कयाचित्कस्पनयाडुष्टमात्रत्वम् । स्मृतेश्व---“अथ सत्यवतः कायात्पाशबद्ध॑ 
वश गतम् | अह्ुष्टमात्न पुरुष निप्रकर्ष यमो बलात् ॥” (म० भा० 

३।२९७११७ ) इति। नहि परमेश्वरो बलाद्यमेन निष्क्रप्टं शक्यस्तेन 
तत्र संसायेह्लुष्ठमात्रों निश्चितः स णवेहापीत्येब॑प्राप्ते श्ूम:--परमा- 
त्मैवायमहुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषों भवितुमहेति । कस्मात्, शब्दात् , 

“ईशानो भूतभव्यस्थ' इति । नह्ायन्यः परमेश्वराद्धुतभव्यस्थ निरहक्षशमी- 
शिता । 'एतद्टे तत' इति च प्रक्ृत॑ पृष्टमिहानुसंदधाति । एतदे तथत्पृष्टं 
ब्रह्मेत्र्थ: । प्रष्ठ चेह ब्रह्म “अन्यत्र धमोदन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कताकृतात्। 
अन्यत्र भूताव्व भव्यात्॒यत्तत्पश्यसि तददद! ( का० १।२।१४ ) इति 
शब्दादेवे्यभिधानश्रुते रेवेशान इति परमेश्वरोडयं गम्यत इत्यर्थ: ॥२४॥ 

कर्थ पुनः सर्वगतस्यथ परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रूम:--- 

हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २७॥ 
सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदयेडवस्थानमपेक्ष्याहुःएमात्रत्वमिदमु- 

रु्यते । आकाशस्पेव वंशपवापेक्षमरंत्रिमात्रत्वम् । नदह्म जसातिमान्रस्य 
परमात्मनोउहुएमात्रत्वमुपपद्यते । न चान्य: परमात्मन इह ग्रहणम- 

हेतीशानशब्दादिभ्य इत्युक्तम् । नलु भतिप्राणिभेद॑ हृदयानामनव- 
खितत्वात्तदपेक्षमप्यछुुछमात्रत्य॑नोपपयत इत्यत उत्तरमुच्यते---मनु- 
ध्याधिकारत्वादिति । शास्त्र ह्मविद्येषप्रवृत्तमपि भनुष्यानेबाधिकरोति, 

शक्तत्वादर्थित्वादपयुद्स्तत्वादुपनयनादिशास््राब्नेति वर्णितमेतद्धिकारल- 
क्षण ( जै० ६।१ ) । मनुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः । ओचित्येन 
नियतपरिमाणमेव चैषामकुछमात्र हृदयम् । अतो मलुष्याधिकारत्वा- 

ज्छाख्रस्य मनुष्यहद्यावस्थानापेक्षमहुएमाजत्वमुपपन्न॑परमात्मनः । यद- 
प्युक्ते परिमाणोपदेशास्स्मतेश्व संसार्येवायमहु्ठटमात्रः प्रत्येतव्य इति, 
तत्रत्युच्यते---“स आत्मा तत्त्वमसि” इल्यादिवत्संसारिण एवं सतो- 

१ कयाचिदिति हृदयकमलकोशस्य जीवोपलब्पिस्थानस्थाहुष्टमात्रतयेत्यर्थ: ॥ ९ सक- 
निष्ठः करोइरलिः । ३ अन्न मनुष्यशब्दल्लेवर्णिषपर: । ४ 'शद्दो यज्ञेज्नवक्ूप 
इति पर्युदासात्, 'उपनयीत, तमध्यापयीत” ईंति क्षृद्नाधिकारवारणम् । 



१२० ब्रह्मसूत्रशाइुरसाष्यमू । [ अधि. ८ सू. २६ : 

5छुष्टमात्रस्य बद्भत्वमिद्मुपदिश्यत इति । दिरूपा हि वेदान्तवाक्यानां 
प्रवृत्ति, कचित्परमात्मखवरूपनिरूपणपरा क्चिद्विज्ञानात्मनः परमात्मै- 
कत्वोपदेशपरा । तदत्र विज्ञानात्मनः परमात्मनेकत्वमुपदिश्यते नाहु- 
घमात्रत्व॑ कस्यचित् । एवमेवार्थ परेण स्फुटीकरिष्यति---“अह्लुः्ठमात्र: 
पुरुषो5न्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । त॑ स्वाच्छरी राखबू- 
हेन्मुआदिवेषिकां धरर्येण । त॑ विद्याच्छुक्रमम्तम' (का० २।६।१७ ) 
इति ॥ २५ |॥ 

८ देवताधिकरणम् । खू० २६-३३ 
तदुपर्थपि बाद्रायणः संभवात् ॥ २६॥ 

अर्ुुष्ठमात्रश्नुतिमेनुष्यहद्यापेक्षया मनुष्याधिकारत्वाच्छाखस्थेत्युक्तं, 
तस्प्रसद्षेनेदमुच्यते | बाढ मनुष्यानधिकरोति शाखत्रम् । नतु मनुष्याने वे- 

तीह ब्रह्मज्ञाने नियमोडस्ति । तेषां मनुष्याणामुपरिष्टाये देवादयस्तानप्य- 
धविकरोति शाश्नमिति बादरायण आचार्यो मन््यते । कस्मात् । संभवात् | 
संभवति हि तेषामप्यर्थित्वायधिकारकारणम् । तत्रार्थित्व तावन्मोक्षविषय 
देवादीनामपि संभवति विकारविषयविभूद्नितद्यत्वालोचनादिनिमित्तम् । 
तथा सामथ्यमपि तेपां संभवति, मतर्थवादेतिहासपुराणछोके भ्यो 
विग्रहवस्त्वाद्यगमात् । नच तेपां कश्चित्रतिषेधोडस्ति । नचोपनयन- 

शास््रेणेषामधिकारो निवर्त्त, उपनयनस्य वेदाध्ययनाथंत्वात् । तेषां च 

स्वयंप्रतिभातवेदत्वात् । अपिचषां विद्याग्रहणाथ बत्रह्मचयोदि दशेयति-- 
“'एकशत हू वे वर्षाणि सघवान्प्रजापतो ब्रह्मचयेमुवासँ . ( छा० 
८।११।३ ), “भ्रगुंवें वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवों 

ब्रह्मा (ते० ३॥१ ) इत्यादि। यद््पि कर्मस्वनधिकारकारणमुक्तम्--- 
ने देवानां देवतान्तराभावात् इति, “न ऋषीणामार्पेयान्तराभावात् 

१ शरीरात्स्थूलात्सूक्ष्मात्च तं जीवं ग्रबृहेत्शथकरुर्यात् । बेयेण शमादिनेति यावत्। 
२ देवानां कर्मस नाधिकारः, देवतान्तराणामुद्देयानामभावादिति प्रथमसूत्रार्थ: ॥ 
ऋषीणामपि न, ऋष्यन्तराभावादषियुक्ते कर्मण्यशक्तेरिति द्वितीयसत्नार्थ:। 



अधि, ८ सू. २७] प्रथमाध्याये दृतीयः पादः । १२९ 

(जे० ६।१।६,७ ) इति। न तेद्िय्याखस्ति । नहीन्द्रादीनां विद्या- 
सखधिक्रियमाणानामिन्द्राद्यदेशेन किंचित्कृतमस्ति । नच, भृग्वादीनां 
अग्वादिसगोत्रतया । तस्मादेवादीनासपि विद्यास्सधिकारः केन वायेते । 
देवाद्यधिकारेः्प्यडुष्टमात्रशुतिः स्वाक्ुष्ठापेक्षया न विरुष्यते ॥ २६ ॥ 

विरोध: कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशेनात् ॥ २७॥ 
स्थादेतव , यदि विग्रहवत्त्वाग्यभ्युपगमेन देवादीनां विद्याखधिकारो 

वर्ण्यत । विग्रहृवत्त्वादत्विगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वरूपसंनिधानेन कमों- 
ड्रभावोडभ्युपगम्येत । तदा च॒ विरोधः कमंणि स्थात्। नहीन्द्रादीनां 

स्वरूपसंनिधानेन यागेउद्नभावों दृश्यते । नच संभवति | बहुषु यागेषु 
युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूपसंनिधानतानुपपत्तेरिति चेत्। नायमस्ति विरोधः । 
कस्मात् । अनेकप्रतिपत्तेः । एकस्यापि देवतात्मनो युगपदनेकस्वरूप- 

प्रतिपत्ति: संभवति । कथमेतद्वगम्यते । देशेनात् । तथाहि--- 
“कति देवा: इत्युपक्रम्य “त्रयश्व ज्री च शता तअ्यश्व श्री च सहस्ता 
इति निरुच्य “कतमे ते” इत्यस्थां प्रच्छायाम् “महिमान एवेषामेते त्रय- 

ल्लिंशत्वेव देवाः (बृ० ३॥९११९,२) इति निश्जेवती श्रुतिरेकैकस्य 
देवतात्मनो युगपदनेकरूपतां दशयति । तथा त्रयश्चिंशतोडपि षडाद्य- 
न्तभावक्रमेण “कतम एको देव इति प्राण: इति प्राणेकरूपतां देवानां 

दशेयन्ती तस्थेवेकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दशेयति। तथा स्पृतिरपि- 
“आत्मनो वे शरीराणि बहूनि भरतर्षम ॥ योगी कुबोहर प्राप्य तेश्व 
सर्वेर्महीं चरेत् ॥ प्राश्रयाद्विषयान्कैश्रित्केश्विदुमं तपश्वरेत् ॥ संक्षिपेश्व 

पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव ॥ इत्येबंजातीयका प्राप्ताणिमायेश्वयौणां 
योगिनामपि युगपदनेकशरीरयोगं॑ दशेयति । किम्रु वक्तव्यमाजानसि- : 

१ तत् असामथ्येरूपं कारणम् । २ दरशैनात् श्रुतिप्रामाण्यात् । ३ वैश्वदेवशद््नस्थ 
हि निविदि कति देवा इत्युपक्रम्य शाकल्याय याज्ञवल्कयेन त्रयश्रेत्युत्तम् । निविज्ञाम 
शस्यमानदेवतासंख्यावाचकानि मन्ञपदानि। ४ बल योगसिद्धिम्। ५ [अणिमा 
महिमा चेव सरिसा प्राप्तिरीशिता । प्राकास्य व वशित्वं च यत्र कामावसायिता॥! इस- 
णिमायाः । ६ आजानसिद्धानां जन्मनेव प्राप्तातिशयानाम् । 

११ ब्र० सू० 

द्ू 



१२२ ब्रद्मसूत्रशाह्डरभाष्यम् । [ अधि. ८ सू, २८० 

द्वानां देवानाम् ) अनेकरूपप्रतिपत्तिसंभवाच्रेकेका देवता बहुमी रूपै- 
रात्मानं प्रविभज्य बहुपु यागेषु युगपदक्लभाव॑ गच्छतीति । परेश्व न 
दृश्यते5न्तधोनादिक्रियायोगादित्युपपद्मते । अनेकप्रतिपत्तेदंशेनादित्यस्या- 
परा व्याख्या--विग्रहवतामपि कमोद्शभावचोदनाखनेका प्रतिपत्तिहे- 
इयते । कचिदेकोडपि विग्नहवाननेकत्र युगपदड्शभाव॑ न गच्छति, यथा 
बहुमिभोजयड्टिनेंको ब्राह्मणो युगपड़ोज्यते । कचिब्रैको5पि विग्रहवा- 

ननेकत्र युगपदज्लभाव॑ गच्छति, यथा बहुमिनेमस्कुवांणेरेको ब्राश्षणो 
शुगपन्नसस्क्रियते । तद्ृद्होद्देशपरितद्यागात्मकत्वाद्यागस्य विग्रहवतीम- 
प्येकां देवतामुद्दिश्य बहव३ स्व॑ खं द्रव्य युगपत्परित्यक्ष्यन्तीति विग्न- 
हवस्त्वेडपि देवतानां न किंचित्कर्मणि विरुष्यते || २७ ॥ 

झाब्द इति चेन्नातः प्रभवात्पत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २८॥ 
मा नाम विग्रहवत्त्वे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चिद्विरोधः 

प्रसओजि । शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत ।॥ कथम् | ओत्पत्तिकं हि शब्द्- 

स्यार्थेन संबन्धमाश्रिय “अनपेक्षत्वात इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापि- 

तम् । इदानीं तु विग्नहवती देवताभ्युपगम्यमाना यद्यप्येश्वयेयोगाण॒ग- 

पदनेकक्मसंबन्धीनि हवींषि भुखीत तथापि विग्रहयोगादस्मदादिवज्ज- 
ननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य निलेनार्थेन नित्ये संबन्धे प्रतीय- 
माने यद्वदिके शब्दे प्रामाण्य ख्ित॑ तस्य विरोधः स्थादिति चेत्। 
नायमप्यस्ति विरोध: । कस्मात् । अतः प्रभवात् । अतएव हि वेदिका- 
च्छब्दादेवादिक जगरत्प्रभवति । ननु “जन्माद्यस्थ यतः (ब्र० ११२ ) 
इत्यन्न ब्रह्मप्रभवत्व॑ जगतोड्वधारितं, कथमिह शब्दप्रभवत्वमुच्यते । 
अपिच यदि नाम वेदिकाच्छब्दादस्य प्रभवोडभ्युपगतः, कथमेतावता 
विरोध: शब्दे परिहृतः, यावता वसवो रुद्रा आदिदा विश्वेदेवा मरुत 
इसेतेडथा अनित्या एवोत्पत्तिमत्त्वात्ू । तदनिद्यत्वे च तद्वाचिनां 

१ ओत्पत्तिक॑ खाभाविकम् । २ वसुत्वादिजातिवाचकाच्छब्दात्तजातीयां चिकीर्षितां 
व्यक्ति बुद्धावालिख्य तस्थाः प्रभवनं, तदिदं तत्पभवत्वम् । 



अधि. ८ सू. २८ ] प्रथामाध्याये ठतीयः पादः । १२३ 

वैदिकानां बखादिशब्दानामनितद्यत्व॑ केन निवायेते । प्रसिद्ध हि छोके 
देवदत्तस्य पुत्र उतपन्ने यज्ञवृत्त इति तस्य नाम क्रियत इति। तस्माद्वि- 
रोध एवं शब्द इति चेत् । न । गवादिशदब्दार्थसंबन्धनिद्यलवद्शनात् । 
नहि गवादिव्यक्तीनामुत्पत्तिमत््वे तदाकृतीनामप्युत्पत्तिम्त॑ स्थातू । 
द्रव्यगुणकर्मणां द्वि व्यक्तय एवोत्पयन्ते नाकृतयः । आकृतिभिश्र 
शब्दानां संबन्धो न व्यक्तिभिः । व्यक्तीनामानन्त्यात्संबन्धग्रहणानु प- 

पत्ते; । व्यक्तिपूत्पद्यमानाखप्याकृतीनां नित्यत्वान्न गवादिशब्देषु कश्नि- 
दिरोधो दृश्यते । तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेउप्याकृतिनितद्यत्वान्न 
कश्चिद्वखादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टटयम् । आऋृतिविशेषस्तु देवादीनां 
मज्रार्थवादादिभ्यो विग्रहवत्त्वायवगमादवगन्तव्य; । स्थानविशेषसंबन्ध- 

निमित्ताश्रेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्द्वत् । ततश्च यो यस्तत्तत्थान- 
मधिरोहति स स इन्द्रादिशब्द्रभिधीयत इति न दोषो भवति।। नचेदं 
शब्दप्रभवत्व॑ ब्रद्मप्रभवत्ववदुपादानकारणाभिप्रायेणोच्यते । कर्थ वहीं 
ख्िते वाचकात्मना निदल्ये शब्दे नित्यार्थसंबन्धिनि शब्दव्यवहारयो- 
ग्यार्थव्यक्तिनिष्पत्ति; । अतः प्रभव इत्युच्यते, कर्थ पुनरवगम्यते शब्दा- 
सभवति जगदिति। प्रद्यक्षानुमानाभ्याम् । प्रयक्ष श्रुतिः, प्रामाण्य 

प्रद्मनपेक्षत्वात् । अनुमान स्म्ृतिः, प्रामाण्य प्रति सापेक्षत्वात् । ते हि 

शब्द॒पूर्वां सृष्टि दशयतः । “एते इति बे प्रजापतिर्देवानसजतासममिति 
मनुष्यानिन्द्व इति पितृंस्तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्र विश्वा- 

नीति शबख्रमभिसोभगेतल्न्या: प्रजा: इति श्रुति; | तथान्यत्रापि “'स 

मनसा वाच॑ मिथुन समभवत्” (बृ० १॥२॥४ ) इत्यादिना तत्नतत्र 

१ आक्तीनां जातीनामू। २ 'एते अस्अभिन्दवस्तिरःपवित्रमाशवः । विश्वान्य- 
मिसोभगा' इति । एतन्मखस्थेः पदेः स्मृत्वा ब्रह्मा देवादीनसजत । ततन्र संनिहितवाच- 
केतच्छच्दो देवानां करणेष्वनुआहकत्वेन संनिहितानां स्मारकः | अरुकू रुघिरं तत्पथा- 
नदेहरमणान्मनुष्याणामसप्रशब्द्स्मारक: । चन्द्रस्थानां पितृणामिन्दुशब्दः स्मारकः ॥ 

पवित्र सोम॑ खान्तस्तिरस्कुव॑तां प्रह्मणां तिरःपविन्रशब्दः स्मारकः। ऋचो श्व॒वर्तां 
स्ोत्राणामाझुशब्दः स्तोत्रानन्तरं प्रयोग विशतां शख्राणां विश्वशब्दः । 
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झब्दपूर्विका सृष्टि; श्राव्यते । स्कृतिरपि-..- अनादिनिधना निद्या वागु- 

त्यृष्टा खयंभुवा । आदी वेदमयी दिव्या यतः सबो३ प्रवृत्तयः ॥ 

इति । उत्सगोंडप्ययं बाचः संप्रदायग्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः, अलादिनि- 

धनाया अन्याइशस्पोत्सगेस्थासंभवातू । तथा “नाम रूपं च भूतानां 

कर्मणां च॒ श्रवर्तनमू। वेद्शब्देभ्य एवादो निर्मम स मद्देख्वरः ॥ 

( मजु० १२१ ) इति । ससर्वेषां तु स नामानि कमाणि चप्रथक्पू- 

थक् । वेद्शब्देभ्य एवादी प्रथक्संस्थाश्व निर्ममे ॥/ इति च। अपिच 

चिकीर्षितमर्थमनुतिष्स्तस्य वाचक शब्द पूर्व स्थृत्वा पश्चात्तमर्थमनुति- 

छतीति सर्वेषां नः प्रद्यक्षमेतत् । तथा प्रजापतेरपि ख्रष्रुः रृष्टेः पूर्व 

बैदिकाः शब्दा मनसि प्रादुबेभूवुः, पश्चात्तदनुगतानथोंन्ससर्जेति 

ग्रम्यते । तथाच थ्रुतिः--'स भूरिति व्याहरत्स भूमिमस्जत' 

(तै० जा० २।२।४।३२) इलत्येबमादिका भूरादिशब्देभ्य एवं मनसिे 

प्रादुर्भतेभ्यो भूरादिकोकान्सृष्टान्दशयति । किमात्मक पुनः शब्दम- 

मिप्रेत्येद॑ शब्द्प्रभवस्वमुच्यते । सफोटमित्याह । वर्णपश्षे हि तेषामुत्पन्न- 

प्रध्वंसित्वाज्नित्ये भ्यः शब्द्ेभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्नुपपन्न स्थात् । 

उत्पन्नध्वंसिनश्व॒ व्णा, प्रत्युबारणमन्यथा चान्यथा च॒ प्रतीयमानत्वात् । 

तथाहि---अदृश्यमानोउपि पुरुषविशेषो5्ध्ययनध्वनिश्रवणादेव विशेषतो 

निधोयते देवदत्तोडयमधीते यज्ञदत्तोडयमधीते इति । नचाय॑ बर्ण- 

विषयो उन्यथात्वप्रययो मिथ्याज्ञानं, बाधकप्रत्ययाभावात् । नच वर्णे- 

भ्योडर्थावगतियुक्ता । न छ्ेकैको वर्णोडर्थ प्रद्याययेत् , व्येभिचारात् । 

नच वर्णसमुदायप्रत्ययोउस्ति, ऋमवत्त्वाइणोनाम् । पूर्वपूर्ववणोलुभवज- 
नितसंस्कारसद्दितो उन्द्योवर्णो थ प्रद्याययिष्यतीति यद्युच्येत | वन्न। संब- 

न्धप्रहणापेक्षो दि शब्दः खय॑ प्रतीयमानो 5र्थ प्रत्याययेद्धूमादिवत् । नच पूर्वे- 

१ संप्रदायों गुरुशिष्यपरम्पराध्ययनम् । २ संस्था अवस्था: । ३ वर्णरूपं तदतिरि- 

कतस्फोटरूप॑ वेति किंशब्दार्थ: । ४ स्फुटते वर्ैव्येज्यत इति स्फोटो बणोभिव्यज्ञथोर्थस्तस्य 
व्यजको गवादिशब्दो नित्यस्तममिग्रेत्येदमुच्यत इति पूर्वेणान्वयः । ५ व्यभिचारादेक- 

स्माद्ृणादर्थप्रतीव्यदशनात् वर्णान्तरबैयश्येप्रतीद्यदरशेनाश्ेत्यर्थ: । । 
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पूर्ववणोनुभवजनितसंस्कारसहितस्यान्त्यवर्णस्य प्रतीतिरस्ति, अग्रदक्षत्वा- 

त्संस्काराणाम् । कार्यप्रद्यायितैः संस्कारै: सहितो3न्त्यों वर्णोडर्थे प्रययाय- 

यिष्यतीति चेत् ।न। संस्कारकार्यस्यापि स्मरणस्थ ऋमवतित्वात् । 

तस्मात्स्पोट एवं शब्दः । स चैकैकवर्णप्रत्ययाद्वितसंस्कारवीजे उन््ल्वर्ण- 

प्रययजनितपरिपाके भ्रत्ययिन्येकग्र्ययविषयतया झदिति श्रद्मवभासते । 

नवायमेकप्रत्ययो वर्णविषया स्मृति; । वर्णानामनेकत्वादेकप्रद्ययवि- 

पयत्वानुपपत्ते:। तस्य च् प्रत्युज्चारणं प्रद्मभिज्ञायमानत्वान्िद्यत्वम् । 

भेदप्रत्ययस्यवर्णविपयत्वात् । तस्मात्रिद्याच्छव्दात्स्फोटरूपादमिधाय- 

कात्क्रियाकारकफललक्षण जगदमिधेयभूतं॑ प्रभवतीति | 'वणी एवं तु 
न शब्दः” इति भगवालुपवर्ष:। ननूतपन्नप्रध्वंसित्वं वणोनामुक्ते, तन्न | व 

एवेति प्रद्यभिज्ञानात् साहव्यात्लभिज्ञानं केशादिष्विवेति चेत्ू। न। 

प्रद्ममिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधानुपपत्तेः । प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिमि- 

त्तमिति चेत् | न । व्यक्तिप्रद्यभिज्ञानातू । यदि हि भ्रत्युश्चारण गबा- 

दिव्यक्तिवदन्या अन्या वण्णव्यक्तयः प्रतीयेरंस्तत आक्ृतिनिमित्त प्रत्य- 

भिज्ञानं स्थात् । नत्वेतदस्ति । वर्णव्यक्तय एवं हि प्रत्युच्चारणं प्रयभि- 

ज्ञायन्ते । द्विर्गोशव्द उच्चारित इति हि प्रतिपत्तिने तु ढो गोशब्दा- 
विति । ननु व्णो अप्युबारणभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते देवदत्त- 
यज्ञवत्तयोरध्ययनध्वनिश्रवणादेव भेदप्रतीतेरित्युक्तमू । अत्राभिधी- 

यते--सति वर्णविषये निश्चिते प्रल्यभिज्ञाने संयोगविभागाण्रि- 

व्यड्भथत्वाइणोनामभिव्यखकवैचिज्यनिमित्तोडय॑ वर्णविषयो विचित्र; 

ग्रत्ययो न खरूपनिमित्त: । अपिच वणेव्यक्तिभेदवादिनापि ग्रत्यभिज्ञान- 

सिद्धये वणोकृतयः कल्पयितव्या: । तासु च परोपाधिको भेद्प्रझय 

१ एकेकेति यथा रत्लतत्त्वं बहुमिश्वाक्लुपप्रत्ययेः स्फुट भासते तथा गवादिपदस्फोटो 
गकाराद्येकैकवर्णकृतग्रत्ययै: स्फोटविषयेराहिताः संस्कारा बीज यस्मिन्ू चित्ते 
तस्मिन् अन्त्यवर्णकृतप्रद्येन जनित: परिपाकोडन्त्यः संस्कारों यरस्स्तर्मिन्प्र्ययिनि 

चित्त एक गोरिति पदमिति प्रत्ययः प्रत्यक्षसद्विषयतया स्पष्टमवर्भासत इल्यर्थः। 
२ वपनानन्तरं त एवेमे केशा इति घीभरोन्तिरिति युक्तम्, मेदधीविरोधात् । ३ ताल्वादिदेशः 
कोष्टस्थवायुसंयोगविभागाम्यां विचित्राभ्यां व्यत्नयलादर्णेषु वेचिश्यधीरित्यर्थः । 
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इत्यभ्युपगन्तव्यम्ू_ । वद्दर॑वर्णव्यक्तिष्वेव परोपाधिको भेद्प्रद्ययः 

सखरूपनिमित्त च॒ प्रद्यभमिज्ञाममिति कल्पनालाघवम् | एप एव च 

वर्णविषयस्य भेद्प्रद्ययस्य बाधकः प्रययो यत्रत्यभिज्ञानम् | कर्थ ब्ेक- 
स्मिन्काले बहूनामुच्चारयतामेक एवं सन्गकारो युगपदुनेकरूप; स्थात्- 

उदात्तश्वानुदात्तश्न खरितश्व सानुनासिकश्व निरनुनासिकश्रेति । अथवा 

ध्वनिकृतो5य प्रद्ययभेदो न वर्णकृत इत्यदोषः | कः पुनरय ध्वनिनोम । 

यो दूरादाकणेयतो व्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्थ कणेपथमवत्तरति । 

प्रद्यासीदृतश्ध॒पदुमृ॒दुत्वादिभेद॑ वर्णेष्वासश्लयति । तन्निबन्धनाश्रोदा- 
सादयो विशेषा न वणेस्वरूपनिवन्धना:, वणोनां प्रत्युच्वारंण प्रत्यभि- 
ज्ञायमानत्वात् | एवंच. सति साल्म्बना उदात्तादिप्रयया भविष्यन्ति । 

इतरथा हि वणानां प्रत्यभिज्ञायमानानां निर्भेद॒त्वात्संयोगविभागकूता 
उदात्तादिविशेषा: कल्पेरन् । संयोगविभागानां चाग्रत्यक्षत्वान्न तदाश्रया 

विशेषा वर्णेष्वध्यवसितुं शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एवं उदात्ता- 
दिप्रययाः स्युः। अपिच नेवेतदभिनिवेष्टव्यमुदात्तादिभेदेन बणानां प्रत्य- 
भिज्ञायमानानां भेदों भवेदिति । नह्यन्यस्य भेदेनान्यस्याभिद्यमानस्य 
भेदो भवितुमहेति । नहि व्यक्तिभेदेन जाति भिन्नां मन््यन्ते । वर्णे- 
भ्यश्वार्थभ्रतीतेः संभवात्स्फोटकल्पनानर्थिका । न कल्पयाम्यह स्फोर्ट 
प्रद्यक्षेव त्वेनमवगच्छामि,. एकेकव्णप्रहणाहितसंस्कारायां बुद्धो 
झटिति प्रद्यवभासनादिति चेत् । न । अस्या अपि बुद्धेर्वणेविषयत्वात् । 

एकैकवर्णग्रहणोत्तरताछा हीयमेका बुद्धिगोरिति समस्तवणविषया 

नाथोन््तरविषया । कथमेत्तद्वम्यते । यतोडस्थामपि बुद्धों गकारादयों 
बणों अनुवर्तन्ते नतु दकारादयः । यदि ह्ास्या बुद्धेगैकारादिभ्यो5थीन्तरं 
स्फोटो विषय; स्थात्ततो दकारादय इब गकारादयो5प्यस्था बुद्धेब्योब- 

१ योडबतरति स ध्वनिरिति शेषः । वणोविरिक्तः: शब्दों ध्वनिरित्यर्थः। २ ग्रत्युच्चा- 
रण वर्णा अनुवर्तन्ते ध्वनिव्योवर्तत इति भेद: । ३ अग्रत्यक्षत्व॑ं अश्नावणत्वम् । ४ यथा 
खण्डमुण्डादिविरुद्धानेकव्यक्तिप्वमिन्न॑ गोत्व॑ तथा ध्वनिषु वणी अभिन्ना एवेल्यर्थ:। 
५ उदत्तादिध्व॑निस्तद्धेदेन हेतुना वर्णानामपीति योजना । 
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तेरन् । नतु तथास्ति । तस्मादियमेकबुद्धिव ण॑विषयव स्मृति! । नन्वने- 
कत्वाइणोनां नेकबुद्धिविषयतोपपद्मत इत्युक्त, तटतिब्रूम:---संभवत्य- 
नेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वं, पक्किर्वंन सेना दश शर्त सहस्रमित्यादिदशे- 
नात् । या तु गौरित्येको5य शब्द इति बुद्धिः, सा बहुष्वेव वर्णष्वेका- 
थावेच्छेदनिबन्धनोपचारिकी वनसेनादिबुडिवदेव । अतन्राह--यदि 
वर्णा एवं सामस्थेनेकबुद्धिविषयतामापद्यमानाः पद स्युस्ततो जारा 
राजा कपि; पिक इलत्यादिषु पद्विशेषप्रतिपत्तिने स्थात्।त एवं हि 
वणो इतरत्र चेतरत्र च॒ प्रत्यवभासन्त इति | अन्र वदाम:--सत्यपि 
समस्तवर्णग्रद्ययमर्श यथा क्रमानुरोधिन्य एवं पिपीछिकाः पह्लिबुद्धि- 
मारोहन्ति; एवं क्रमाठुरोधिन एवं वर्णोः पदबुड्धिमारोक्ष्यन्ति । तत्र 

वबणानामविद्येपेडपि क्रमविशेषक्षता पद्विशेषप्रतिपत्तिन विरुध्यते । 
बुद्धग्यवहारे चेसे वणों: क्रमाथडुग्रहीता ग्रह्दीतार्थविशेषसंबन्धा: सनन्त$ 
खव्यवहारोउप्येकेकवर्णप्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमशिन्यां बुद्धो ताहइशा 
एव प्रत्यवभासमानास्त तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति वर्णवा- 
दिनो रूघीयसी कल्पना । स्फोटवादिनस्तु दंष्टह्ानिरहृष्टकल्पना च॑। 
वर्णाश्वरेमे ऋ्रमेण ग्रृह्ममाणा: स्फोर्ट व्यत्जयन्ति स स्फोटोडथ व्यनक्तीति 
गरीयसी कल्पना स्थात् , अथापि नाम प्रत्युचारणमन्ये5न्ये व्णाः स्युः, 
तथापि श्रह्मभिज्ञालम्बनभावेन वर्णसासान्यानामवश्याभ्युपगन्तव्य- 
त्वाद्या वर्णेष्वर्थश्रतिपादनप्रक्रिय रचिता सा सामान्येषु संचारयि- 
तव्या । ततश्र निद्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इतद्वि- 

रुद्धमू ॥ २८ ॥ 

अतणएव च नित्यत्वम ॥ २९० ॥ 
स्वतञ्नस्य कतुरस्मरणादिभि; स्थिते वेदस्थ निद्यत्वे देवादिव्यक्ति- 

प्रभवाभ्युपपमेन तस्य विरोधमाशड्रधथ “अतः प्रभवात्' इति परिह- 

१ अथावच्छेदोडर्थनिश्चयः । २ प्रत्यवमशेः स्मृति: । ३ व्युत्पत्तिदशा बृद्धव्यवहारः । 
४ क्रमादिल्यादिशब्देन संख्या ग्रह्मत्र । खखबव्यवहारों मध्यमइद्धस्थ प्रदृत्त्यवस्था । 
ताद्शं व्युत्पत्तिदशाइृष्क्रमायनुग्हीतत्वम् ।५ दृष्टे वणोनामर्थबो धकत्वं, अदृष्ट:ः स्फोट: । 
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ल्ेदानीं तदेव वेदनिद्यलं॑ स्थितं द्रद्यति---अतएबं 'च नित्यवमसिति । 
अतण्व नियताकृतेदेवादेजेंगतो वेदशब्दप्रभवत्वाद्वेदशब्दे नित्यत्वमपि 
प्रय्येवव्यम्ू । तथाच मनञ्नवणः--“यज्ञलेन वाचः पदवीयमायन्तामन्ववि- 
न्दन्नषिषु प्रविष्टा! ( ऋ० सं० १०।७१।३ ) इति स्थितामेव वाच- 
मनुविज्ञां दशेयति । वेद्य्यासश्रेवमेब स्मरति----“युगान्ते5न्तहिंतान्वे- 
दान्सेतिहासान्महर्षप! । लेमिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा' 

इति ॥ २९ ॥ 

समाननामरूपत्वाचातृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्स्मटतेश्व ३० 
अथापि स्थात् । यदि पश्चादिव्यक्तिवद्देवादिव्यक्तयो5पि संतत्येवो- 

त्पयय रन्निरुध्येरंश्न ततोडभिधानाभिधेयार्भिधाठृव्यवहाराविच्छेदात्संबन्ध- 
नित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिष्िियेत । यदा तु खलु सकल त्रेलोक्य 
परित्यक्तनामरूपं निर्लेपं प्रलीयते प्रभवति चामिनवमिति श्रुतिस्म्रतिवादा 
बदन्ति तदा कथमविरोध इति | तत्रेदमभिधीयते---समाननामरूपत्वा- 
दिति तंदापि संसारस्यानादित्वं तावद्भ्युपगन्तव्यम् । प्रतिपादयिष्यति 
चाचायेः संसारस्यानादित्वमू-“उपपयते चाप्युपलभ्यते च! (त्र० २।१।३ ६) 

इति । अनादो व संसारे यथा खापप्रबोधयोः प्रस्यप्रभवश्रवणेडपि पूर्व- 
प्रबोधवदुक्तप्रबोधे डपि व्यवहाराज्र कश्चिहद्विरोधः, एवं कल्पान्तरप्रभ- 
वप्र्ययोरपीति द्रष्टव्यम् । स्वापप्रवोधयोश्व प्रल्यप्रभवो श्रयेते---“यदा 
सुप्तः स्प्न॑ न कंचन परश्यव्यथास्मिन्प्राणा एवेकधा भवन्ति तदेन बाक्स- 
वेनोममिः सहाप्येति चक्षुः सर्वे रूपे: सहाप्येति श्रोत्रं सर्वे: शब्दे: 
सहाप्येति मनः सर्वैंध्योनेः सहाप्येति स यदा प्रतिबुध्यते 
अउंिब-+--_++ 

१ यज्लेन पूर्वखुकृतेन कर्मणा वाचो वेदस्य पदवीयं मार्गयोग्यतां ग्रहणयोग्यतां 
आयश्नाप्ततन्तः, ततस्तां वाचमृषिषु ग्रविष्टां विद्यमानां अन्वविन्दन्ननुलब्धवन्तो याज्लिका 

इति यावत् । २ अनुविन्नामुपलब्धाम् । ३ पूर्वमवान्तरकल्पादो। ४ अभिधातृशब्देनाध्या- 
पकाध्येताराबुक्ती । ५ तदापि महाप्रल्यमद्ासभ्रांज्ीकारेडघपीति यावत् । ६ यदेत्युप- 
क्रमादथशब्दः तदेत्यर्थ: । प्राण: परमात्मा तत्र जीव एकीमवति एन प्राण स जीवः 
तदतीति शेषः । 
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यथाप्रेज्वछतः सवो दिशो विस्फुलिन्ना विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मन:ः 
सर्वे प्राणा यथायतनं विग्रतिष्ठन्ते प्राणेम्यों देवा देवेभ्यों छोकई 
( कौ० ३॥३ ) इति । स्थादेतत् । खापे पुरुषान्तरव्यवद्दाराविच्छेदास्स्वयं 
च सुप्रप्रबुद्धस्य पूर्वप्रवोधव्यवहारानुसंघानसंभवादविरुद्धम् । महाप्ररूये तु 
सर्वव्यवहारोच्छेदाजन्मान्तरव्यवद्दारवश्च॒ कल्पान्तरव्यवद्दारस्यानुसंघा- 

तुमशक्यत्वाद्देषम्यमिति । नेष दोष: । सत्यपि सर्वव्यवह्ारोच्छेदिनि महा- 
प्रढये परमेश्वरानुमहादीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां कल्पान्तरव्यवहारा- 
नुसंधानोपपत्तेः । यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मान्तरव्यवद्दारमनुसंद- 
घाना दृश्यन्त इंति, तथापि न ग्राकृतवदीश्वराणां भवितव्यम् । तथाहि 
प्राणित्वाविशेषेडपि मनुष्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञानिश्वयोद्प्रतिबन्ध: परेण 
परेण भूयान्भवन्दश्यते, तथा मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्मपर्यन्तेषु ज्ञानेश्व- 
याद्यमिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवतीत्येतन्ऋतिस्म॒तिवादेष्वस- 
कदनुश्रयमाण न शक्य नास्तीति वदितुम् । वतमश्चातीतकल्पानुष्ठितप्र- 
कष्टज्ञानकर्मणामीश्वराणां हिरण्यगभोदीनां बर्तमानकल्पादी प्रादुभवर्तां 

परमेश्वरानुगृहीतानां सुप्तप्रतिवुद्धव॒त्कल्पान्तरव्यवहारानुसंघानोपपत्ति: । 

तथाच श्रुतिः---'यो ब्रद्मणं विद्धाति पूर्व यो वे बेदांश्व. प्रद्धिणोति 
तस्मे । त॑ हू देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्ुबं शरणमहं प्रपय्े' ( श्वे० 

६।१८ ) इति । स्मरन्ति च शोनकादयः “मधुच्छन्दःप्रश्धतिभिक्रेषिशि- 
दीशतय्यो दृष्ठाःः इति। प्रतिवेद॑ चेवमेव काण्डष्योद्यः स्मयन्ते | 
श्ुतिरप्युषिज्ञानपूर्वकमेब मत्रेणानुष्ठानं॑ दशयति--“यो हवा अविवि- : 
तार्षयच्छन्दो देवतत्राह्णपन मञ्नेण थाजयति वाध्यापयति बा स्थाणुं 

१ तस्मात् आ्राणात्मनः, आयतन गोलकम्। २ इतिशब्दो यद्यपीत्यनेन संवध्यते । 

३ 'हिरण्यगभः समवर्तते त्यादयः श्रुतिवादाः,'ज्ञानमप्रतिम यस्थे व्यादयः स्म्टतिवादा: ॥ 
४ प्रहिणोति गमयति तस्य बुद्धों वेदानाविभोवयति । ५ ऋग्वेदो दशमण्डलात्मकः 
मण्डलानां दुशतयमत्रास्तीति तत्र भवा ऋचो दाशतय्यः॥ ६ अपेय ऋंषियोणः, 

उन्दो गायश्र्यादि, देवतमश्यादि, ब्राह्मण बिनियोग: एतान्यविदितानि यस्मिन्मबओ, 
स्थाएुं स्थावरं, गते नरकम्। 
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: बच्छेति गर्ते वा ग्रतिपय्यते! ( सबोनु० परि० ) इत्युपक्रम्य 'तस्मादेतानि 

मत्रे मत्रे विद्यात इति । प्राणिनां च सुखप्राप्तये धर्मों विधीयते। 

दुःखपरिहाराय चाधर्मः प्रतिषिध्यते । दृष्टानुश्रविकसुखदुःखवबिषयों 
थे रागद्रेषाो भवतो न विलक्षणविषयावित्यतो धमोधर्मफलभू- 
तोत्तरा खष्टिनिष्पद्यममाना पूर्वस्रष्टिसदश्येव निष्पय्यते। स्म्ृतिश्थ भवति- 
तेषाों ये यानि कर्माणि प्राक्सध्मां प्रतिपेदिर । तान्येव ते प्रपथ्न्ते 
रूज्यमानाः पुनः पुनः ॥ हिंस्राहिंसे मदुऋरे धमोधमोवृतानते । तद्धा- 
विता; प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ इति । भ्रढीयमानमपि चेदं 
जगच्छक्त्यवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूलमेव च प्रभवति । इतरथाक- 
स्मिकत्वप्रसज्ञात् । नचानेकाकाराः शक्तयः शक्या: कल्पयितुम् । ततश्व 
विच्छिद्य विच्छिद्याप्युद्धबतां भूरादिलोकप्रवाहाणां, देवतियेड्यनुष्यल- 
क्षणानां च॒ प्राणिनिकायप्रवाहाणां, वर्णाश्रमधर्मफलव्यवस्थानां चानादो 

संसारे नियतत्वमिन्द्रियविषयसंबन्धनियतत्ववत्मन्येतव्यम्ू । नहीन्िद्रि- 
यविषयसंबन्धादेव्यवहारस्य प्रतिसगेमन्यथारत्व॑ पेष्ठेन्द्रियविषयकरूुपं 
शक्यमुस्रेक्षितुमू । अतश्च सर्वकल्पानां तुल्यव्यवहारत्वात्कस्पान्तर- 
व्यवहारानुसंधानक्षमत्वाब्ेश्वराणां समाननामरूपा एवं प्रतिस्ग 
विशेपाः प्रादुभेबन्ति । समाननामरूपत्वाबाबृत्तावपि महासगे- 

महाप्रढ्यलक्षणायां जगतोडसभ्युपगम्यमानायां न कश्चिच्छब्द॒प्रामा- 

ण्यादिविरोध: समाननामरूपतां च शअश्रुतिस्मती दर्शयतः--“सूयो- 
चन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिव॑ च प्रथिवीं चान्तरि- 
क्षमथो खः (ऋ० सं० १०।१९०।३ ) इति। यथा पूर्वस्मिन्कस्पे 
सूयोचन्द्रमःप्रश्मति जगत्कुप्त तथास्मिन्नपि कलपे परमेश्वरो5कल्पयदि- 
टर्थ: । तथा “अप्नित्रो' अकामयत अज्नादो देवाना£ स्थामिति ।स 
एतमम्नये कुत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपारं॑ निरवपत्” ( तै० ब्रा० 

१ तेषां प्राणिनां मध्ये । तान्येव तज्ातीयान्येव। ६ पट्ठेद्वियं मनः “मनःषष्ठानीरि- 
याणी'ति स्घतेः । ३ नक्षत्रबहुत्वाह्हुबचनम् कृत्तिकादेवायामये, अश्सु कपालेघु पच- 
नीये हविर्निरुप्तवानू । 



अधि. ८ सू. ३१ ] प्रथमाध्याये वृतीयः पादः | _ १३१ 

३।१।४।१ ) इति नक्षत्रेष्ठविधो यो5प्रिनिरवपद्यस्प वाप्नये निरवप- 
त्तयो; समाननामरूपतां दशयतीत्येबंजातीयका श्रुतिरिहोदाहर्तव्या । 
स्मृतिरपि---“ऋषीणां नामघेयानि याश्र वेदेषुं दृष्टयः । शर्वयन्ते 
प्रसूतानां तान्येबभ्यो दृदाद्यजः ॥ यथतुष्वृतुलिज्ञानि नानारूपाणि 
पयेये । दृशयन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ यथाभिमसानि- 
नोडतीतास्तुस्यास्ते सांप्रतेरिहठ | देवा देवरतीतेहिं रूपेनोमभिरेव च ॥।' 
इत्येबंजातीयका द्रष्टव्या || ३० ॥ 

मध्वादिष्वसं भवादनधिकारं जैमिनिः॥ ३१ ॥ 
इह देवादीनामपि त्रह्मविद्यायामस्यधिकार इति यत्मतिज्ञातं तत्प- 

यावल्ेते । देवादीनामनधिकारं जमिनिराचार्यो मन््यते । कस्मात् । 
मध्वादिष्वसंभवात् । आह्मविद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशे- 
पान्मध्वादिविद्यासवप्यविकारो डभ्युपगम्येत । नचेत॑ संभवति । कथम् । 
“असो वा आदित्यो देवमधु' ( छा० ३।१॥१ ) इल्यत्र मनुष्या आदित्य 
मध्वध्यासेनोपासी रन् । देवादिषु श्ुपासकेष्वम्युपगम्यमानेध्बादित्ः 
कमन्यमादियमुपासीत । पुनश्चादिद्यव्यपाश्रयाणि पंज्च रोहितादीन्य- 
सृतान्युपक्रम्य वसवो रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्व पश्च देवगणाः 
ऋ्रमेण तत्तदमृतमुपजीबन्तीत्युपदिश्य 'स य एतदेवमम्नत वेद वसूना- 
मेवेको भूत्वाप्रिनेव मुखेनेतदेवाम्ृत दृष्ठा तृष्यति' इत्यादिना वस्वाण्ृ- 
पजीव्यान्यमृतानि विजानतां वस्वादिमहिमप्राप्तिं दशेयति । वस्वाद- 
यस्तु कानन्यान्वस्वादीनम्ृतोपजीविनो विजानीयु: । क॑ वान्य वस्वादि- 

१ देवेष्विति विषयसप्तमी । शर्वयेन्ते प्रछ्यान्ते। ऋतुलिज्नानि नवपह्नवादीनि । पयये 
घटीयनवदाजबत्तो । २ भावाः पदाथाः। ३ पश्चेति चतुर्वेदोक्तकर्माणि प्रणवश्चेति पश्च 
कुसुमानि तेभ्यः सोमाज्यादिद्वव्याणि हुतानि रोहितादीनि लोहितं, शुरक्क॑ क्ृष्णं, पर 
कृष्ण, मध्ये क्षोमत इव, इत्युक्तानि पश्च रोहितादीन्यम्ततानि तत्तन्मब्भागेः प्रागायूर्वी- 
न्तपश्चदिगवस्थिताभिरादित्यरर्मिनाडी मिर्मेध्वपृपस्थितच्छिद्ररूपाभिरादिद्यमण्डलमा नी- 
तानि यशस्तेजइन्द्रियवीर्यान्नात्मना परिणतानि पश्च दिश्कु स्थितर्वादिभिरुपजीव्यानीति 
ध्यायन्तो वखादिप्राप्तिस्क्तेत्यर्थ: । 



१३२ श्रद्ासुत्शा हरभाष्यम । [ अधि. ८ सू. इंछ 

महिमान प्रेप्सेयुः । तथा अग्नि पादो वायु; पाद आदित्यः पादो दिशः 
पादः (छा० ३।१८।२), “वायुवों व संवगं/! (छा० ४।३।१) “आदिलो 

ब्रद्मेत्यादेश:ः (छा० ३।११।१) इल्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषा- 

मेव देवतात्मनामधिकारः संभवति | तथा 'इमावेव गोतमभरद्वाजो 
वबयमेव गोतमोड्य भरदह्ाज: (बगृ० २।२।४ ) इल्यादिष्वप्यपिसंबन्धे- 
पूपासनेषु न तेषामेवर्षीणामधिकारः संभवति ॥ ३१ ॥ 

कुतश्र देवादीनामनधिकारः--- 

ज्योतिषि भावाच ॥ ३२॥ 
यदिद ज्योतिर्मण्डल चुस्थानमहोरात्राभ्यां बम्श्रमज्जगदवभा- 

सयति तस्मिन्नादित्यादयो दैवतावचनाः शब्दा: श्रयुज्यन्ते । छोकप्रसि- 
ड्वेवोक्यशेषप्रसिद्धेश्व । नच ज्योतिर्मण्डलस्य हृदयादिना विग्नहेण चेत- 
नतयार्थित्वादिना वा योगोडवगन्तुं शक्यते म्र॒तादिवद्चेतनत्वावगमात् । 
एतेनाभ्यादयो व्याख्याताः । स्थादेतत् । मचआर्थवादेतिहासपुराणछोके भ्यो 
देवादीनां विग्रहवत्त्वाय्वगमादयमदोप इति। नेत्युच्यते । नहि ताब- 

छोको नाम किंचित्खततश्न प्रमाणमस्ति । प्रदक्षादिभ्य एव ह्यविचारि- 
तविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः असिद्धयन्नर्थो छोकास्प्रसिध्यतीत्युच्यते । 
नचात्र प्रद्यक्षादीनामन्यतर्म प्रमाणमस्ति | इतिहासपुराणमपि पोरुषे- 
यत्वात्प्रमाणान्तरमूछमाकाह्ृति । अर्थवादा अपि विधिनेकवाक्यत्वा- 
स्तुद्यथोः सन््तो न पार्थगर्थ्यन देवादीनां विग्नह्मदिसिद्धावे कारणभावं 

प्रतिपद्यन्ते । मनञ्ना अपि श्रुद्यादिविनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनो5मिघानाथो 
न कस्यचिदर्थस्य प्रमाणमित्याचक्षते । तस्मादभावों देवादीनामधिका- 
रस्य ॥ ३२॥ 

१ वज़दहस्तः पुरंदरः” इत्यादयों मन्च्राः, 'सोइरोदीत” इत्यादयोष्र्थवादाः, 'इश्न्भो- 
गान्हि वो देवा? इब्यादीतिहासपुराणाणनि, लोकेषपि यर्म दण्डहस्त॑, इन्द्र वजहस्तं 
लिखन्तीति विग्यद्ददिपश्चकसद्भावदनधिकारदोषो नास्तीत्यर्थ: । 'विग्रहो हविषां भोग 
ऐश्वरय चर प्रसन्नता । फलप्रदानमित्येतत्पश्च कं विग्रह्ददिकम् ॥! इति। 



अधि. ८ सू. ३३ ] प्रथमाध्याये छतीयः पादः । १३३ 

भाव तु बादरायणो5स्ति हि ॥ ३३॥ 
तुशब्दः पूर्वपक्क॑ व्यावर्तयति । बाद्रायणस्त्वाचायों भावमधिकारस्य 

देवादीनामपि मन््यते | यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्राख- 
संभवो5धिकारस्य तथाप्यस्ति द्वि शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां संभव: । अर्थि- 

त्वसामथ्योप्रतिषेधाद्यपेक्षत्वादघधिकारस्य । नच क्चरिद्संभव इस्ेता- 
वता यत्र संभवस्तत्राप्यधिकारो5पोशेत । मजुष्याणामपि न सर्वेषां 
ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिष्वधिकारः संभवति । तत्र यो न्यायः 

सोउत्रापि भविष्यति । ब्द्बाविद्यां च प्रकय॒ भवति दशेन श्रौत॑ देवा- 

दधिकारस्य सूचकम--तंद्यो यो देवानां प्रद्मनुध्यत स एवं तदभव- 
त्थर्षीणां तथा मनुष्याणाम' (ब्व० १।४।१० ) इति। "ते होचुइंन्त 
तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्व छोकानाप्रोति सर्वाश्र 
कामान” इति। “इन्द्रो ह वे देवानामभिप्रवत्राज विरोचनोउसुराणाम' 
(छा० ८।७॥२ ) इत्यादि च। स्मातेमपि गन्धर्वयाज्ञवस्क्यसंवादादि । 
यद्ृप्युक्त ज्योतिषि भावाब्वेति । अन्न बूमः-ज्योतिरादिविषया अपि 
आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाश्वेतनावन्तमेश्रर्याद्यपेत त॑ त॑ देवता- 
त्मान॑ समर्पयन्ति, मन्नार्थवादादिषु तथा व्यवहारात् । भस्ति ब्ेश्वयेयो- 
गादेवतानां ज्योतिराद्यात्मभिश्वावस्थातु, यथेष्ट च तं त॑ विम्रहं ग्रहीतुं 
सामथ्येमू । तथादि श्रूयते सुन्नह्वण्यार्थवादे--मेधातिथेमेंषेति । 
'मेघातिथिं ह् काण्वायनमिन्द्रो मेषो भूत्वा जद्दार' (षड़िंश० ब्रा० ११) 
इति । स्मयेते च---“आदिलत्यः पुरुषों भूत्वा. कुन्तीम्ुपजगॉम है इति। 
मुदादिध्यपि चेतना अधिष्ातारोडभ्युपगम्यन्ते--“स्दुल्वीदापोउन्नुव- 
न्रिद्याविदशनात् । ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्ववेतनत्वमभ्युपग- 
म्यते । चेतनास्वधिष्ठातारों देवतात्मानो मन्नार्थवादादिव्यवद्यारादि- 
व्युक्तम्। यद्प्युक्त मतार्थवादयोरन्यायार्थत्वान्न देवताविग्रह्दिप्रकाश- 
नसामथ्येमिति । अन्न बूम:-प्रत्ययात्रत्ययों द्वि सद्भावासद्भावयोः कारण; 

१ थतः सर्वेषां स्वेत्राधिकारो न संभवति ततो. न चापोयेतेत्यन्बयः । २ तढ़ह्म यो 
देवानां मच्ये प्रत्यक्त्वेनाजुध्यत। ३ आदिश्रदणेनेतिहासपुराणप्र्मशाख्राणि गुहन्ते । 

१२ ब्र० सु७ 



१३४ ब्रद्मसूतरशाकह्ृरभाष्यमू । [ अधि. ८ सू. ३३ 

नान््यार्थत्वमनन्यार्थव॑ वा। वथाह्न्याथमपि प्रस्थितः पथि पति 
तृणपणाद्यस्तीययब प्रतिप्यते । अन्राह---विषम उपन्यासः । तत्र दि 
तृणपणावि्विषयं प्रयक्ष प्रवृत्तमस्ति येन तदस्तित्वं प्रतिपद्मयते | अन्न पुनर्वि- 
ध्युदेशिकवाक्यभावेन स्तुट्यर्थे<र्थवादेन पार्थगर्थ्येन इेचतान्तविषया प्रवृत्ति३ 
शक्याउ्ध्यवसातुम । नहि महावाक्येडर्थप्र्यायकेडवान्तरवाक्यस्थ प्रथक्प्र- 
तद्यायकत्वमस्ति । यथा “न सुरां पिवेत” इति नव्वति वाक्ये पदत्रयर्स- 
बन्धात्सुरापानप्रतिषेध एवंको3र्थोडबगम्यते । न पुनः: सुरां पिबेदिति 
पद्द्वयसंबन्धात्सुरापानविधिरपीति । अन्नोच्यते---विषम उपन्यासः । 
युक्त यत्सुरापानप्रतिषेघे पदान्वयस्थेकत्वादवान्तरवाक्यार्थस्याप्रहणम् । 
विध्युददेशार्थवादयोस्त्वर्थवादस्थानि पदानि प्रथगन्वयवृत्तान्तविषय प्रति- 
'पद्मानन्तरं कैमथ्येबशेन काम विधेः स्तावकत्वं प्रतिपय्यन्ते । यथाहि--- 
वायव्य श्रेतमालभेत भूतिकामः” इसत्यत्र विध्युद्देशवर्तिनां वायव्यादिप- 
दानां विधिना संबन्धः, नेवं “वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भाग- 
श्ेयेनोपधावति स एवैन भूरति गमयति' इत्येषामर्थवादगतानां पदानाम् ॥ 
नहि भवति वायुवो आलभेतेति क्षेपिष्ठा देवता वा आल्भेतेद्यादि । 
ववायुखभावसंकीर्तनेन त्ववान्तरमन्बर्यप्रतिपद्येबंविशिष्टदेवद्यमिदं कर्मेति 
विधि स्तुवन्ति । तद्यत्र सो3वान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो भवति 
तत्र तदनुवादेनाथंबादः प्रवर्तते । यत्र प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन | 

अत्र तु तदुभयं नास्ति तत्र कि प्रमाणान्तराभावाद्गुणवादः स्थादादह्दोसखि- 
त्ममाणान्तराविरोधाद्विय्यमानवाद इति प्रतीतिशरणै्िंद्रमानवाद् आश्र- 
यणीयो न गुणवादः । एतेन मन्नो व्याख्यातः। अपिच विधिमिरे- 
बेन्द्रादिदेवत्यानि हवींषि चोद्यद्धिरपेक्षिवमिन्द्रादीनां खरूपम्। नद्दि स्वरू- 
पर॒द्धिता इन्द्रादयश्वेवस्थारोपयितुं शक्यन्ते। नच चेतस्थनारूढाये तस्पे तस्वे 
देवतायै दृविः प्रदातुं शक््यते । आवयति च---“यस्थे बेबताने दृविगेदीरत 
स्पास्ा व्यायेहबट्करिण्यन! (ऐ०ज्रा०३।८।१) इति। नच शब्दमात्रमर्थरव- 
रूप संभवति, शब्दार्थयोेंदात्। तत्र यादर्श मआश्वादयोरिन्द्रादीनां 

' १ विष्युदेशों विधिवाकर्य तदेकवाक्यतया। < ब्त्तान्तों भूताथेः । 
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स्वरूपसवरगत न तत्तादशं शब्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम् । इतिहा- 
सपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेणग संभवन्मजार्थवादमूछत्वात्रभवति 
देवताबिमदहादि साधवितुम् । श्रत्यक्षादिमूलमपि संभवति । भवति 
हास्माकमप्रयक्षमपि चिरंतनानां प्रत्यक्षम । तथाच व्यासादयों देवा< 

दिभिः प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति स्मयेते । यस्तु त्रयादिदानींतनानामिव 
पूर्वेंधामपि नास्ति देवादिभिव्येवहतुँ सामथ्येमिति स जगद्दैचित्र्य 
प्रतिषेघेत् । इदानीमिव च नान््यदापि सार्वभोम; क्षत्रियोडस्तीति 
अूयात् । ततश्र राजसूयादिचोदनोपरुन्ध्यातू । इदानीमिव च काछा- 
न्तरे5प्यव्यवस्थितप्रायानवणोश्रमधमोन्प्रतिजानीत । तत्व व्यवस्था- 
विधायि शाखत्रमनर्थकं॑ स्थात् । तस्माद्धमोत्कषेवशाशिरंतना देवादिभिः 

प्रयक्ष॑व्यवजहुरिति श्िष्यते । अपिच स्मरन्ति---“स्वोध्यायाविष्ट- 
देवतासंप्रयोगः ( यो० सू० २।४४ ) इत्यादि । योगोड्प्यणिमायै- 
श्रयेप्राप्रिफलः स्मयेमाणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम । 
श्रुतिश्य॒ योगमाहात्म्य॑ प्रख्यापपति----'प्रथ्व्यप्तेजोडनिल्ेखे . समुत्थिते 
पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु; प्राप्तस्य 
योगाप्रिमर्य शरीरम' ( श्वें० २१२) इति । ऋषीणासपि मसखना- 
हझणदर्शिनां सामथ्य नास्मदीयेन सामथ्येनोपमातुं युक्तम् । तस्मात्स- 
मूलमितिहासपुराणम् । छोकप्रसिद्धिरपि न सति संभवे निराल्म्बना- 
ध्यवसातु युक्ता । तस्मादुपपन्नो मआादिभ्यो देवादीनां ध विग्नहवस्वा- 
णवबगमसः । ततश्रार्थित्वादिसंभवादुपपतन्नो देवादीनामपि बअ्ह्मविद्याया- 
मधिकारः । क्रममुक्तिदशेनान्यप्येवमेवोपपयन्ते || ३३ ॥ 

९ अपशूद्राधिकरणम् | सू० ३४--३८ 
झशुगस्य तदनादरअ्रवणात्तदाद्वणात्सूच्यते हि॥ ३४ 

यथा भनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्याखधिकार 
उक्तस्तथेव ट्विजा्यधिकारनियमापवादेन शृद्गस्याप्यधिकारः स्यादित्ये- 

१ ड्लिष्यते युज्यते । ९ मन्झ्जपद्देवतासांनिध्यं तत्संभाषणं चेति सूत्ञार्थ: । 
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अगव इति होपससाद' (छा० ७।१।१) “द्धपरा अश्यनिष्ठाः पर 

ब्रक्मान्वेषमाणा एव हू वै तत्सर्व वक््यतीति ते ६ समित्पाणयों भ्गवर्ले 

पिप्पलादमुपसभ्ञा:' ( ग्र० १।११ ) इति च। "तान्द्ानुपेनीयेत्र' ( छा० 

७५।११।७ ) इत्पपि प्रदर्शितेवोपनयनप्राप्तिभेवति । शुद्धस्य संस्काराभा- 

बो3भिल्प्यते, 'शुद्रश्चतुर्थों वर्ण एकजाति:' ( मनु० १०।४ ) इत्येकजा- 

तित्वस्मरणात् । “न झद्धे फत्तक किंचिन्न च संस्कास्महेति' ( मनु ० 

१०।१२।६ ) इत्यादिभिश्व ॥ ३६॥ 

तदमावनिधौरणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७॥ 
इतश्व॒ न शुद्रस्याधिकारः । यत्सल्यवचनेन शुद्ग॒त्वाभावे निधोरिते 

जाबालं गौतम उपनेतुमतुशासितुं च प्रववृते 'नैतदन्राक्षणो विवक्तमहँति 

समिध सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा: (छा० ४।४।५ ) इति 

आुतिलिड्ञातू ।। ३७ ॥ 

अवणाध्ययनाथथप्रतिषेधात्स्मुतेश्व ॥ ३८ ॥ 

इतश्व न शुद्वस्याधिकारः । यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधो 
भवति । वेदश्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोगश्व 

प्रतिषेधः शुद्र॒स्य स्मयेते । श्रवणप्रतिषेधस्तावत् “अथास्य वेद्मुपशण्वत्त्॑- 

पुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्' इति । “पश्चु ह वा एतच्छुशानं यच्छूद्रस्त- 

स्माच्छूद्रसमीपे नाध्येबन्यम' इति च। अतएवाध्ययनप्रतिषेघः । यस्य 
हि समीपे5पि नाध्येतव्य भवति स कथमश्ुतमधीयीत । भ्रवति व 

वेदोबचरिण जिहाच्छेदो धारणे शरीरभेद इति । अतएब चाथोदुर्थज्ञाना- 
लुष्ठानयोः प्रतिषेघो भवति “न शुद्राय. मेति दृधात' इति, “ह्िजातीमा- 

कण ?िनानकसआनलल्जलतिथडिमालज््डजचकजलननन्डध 

१ ब्रह्मपरा वेदपारगाः । परं निगुणं ब्रह्म । उपस्न्ना उपागताः । २ अनुपनीयवेति 
हीनवर्णनोत्तमबवणो अनुपनीयबोपदेश्व्या इत्याचारज्ञापनाथंमित्यर्थ:। ३ एकजातिरचुुपनीतः । 
४ नाई गोज्न वेहझि न माता वेत्ति परंतु तयोक्त “उपनयनाथेमाचार्य गत्वा सत्यकामो 
जाबालोडस्मीति ब्रूही व्यनेन सल्यवचनेन। ५ प्रपुजतु भ्यां संतापह्वताभ्यां सीसलाक्षाभ्याम् । 
£ पद्मु पादयुक्तम् | संचारसमर्थमिति यावत् । ७ मतिवेंदायज्ञनम् । 
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मध्यग्रममिज्या दानम इति च॑ । य्रेषां पुनः पूर्व ऋलसंस्कास्वक्षाहिदुर- 
घर्मव्याफा्रश्चतीनां ज्ञानोत्पततिस्तेषां न शक््यते फस््राप्तिः श्रतिषेद्ध, 
ज्ञानस्येकान्तिकफलत्कातू । “आरवयरेशतुसे बणोन' इति चेतिहासपुराणा- 
घिगमे चातुर्वण्येस्पाधिकारस्मरणात् । वेब्पूर्बकस्तु नास्यधिकार; शद्गा- 
णामिति खितम् ॥ ३८ ॥ 

१० कम्पनाधिकरणम् । छू० ३९ 

कम्पनात् ॥ ३९ ॥ 

अवसितः प्रासज्ञिकोडधिकारविचारः । प्रकृतामेवेदानी वाक्यार्थवि- 
चारणां प्रवर्तयिष्यामः । “यदिद् किंच जगत्सवे प्राण एजति निःरूतम् | 
महड्भगय वञमुयतं य एतद्विदुरसतास्त भवन्ति' ( का० २।६।२ ) इति । 
एतद्ठाक्य॑ एज कम्पने' इति धात्वथोनुगमाहक्षितमू । अस्मिन््वाक्ये 
सर्वमिदं जगतञआणाश्रयं स्पन्दते, महच्च किंचिद्धूयकारणं वञ्शब्दितमुयत, 
तह्चिज्ञानाब्ाम्ृतत्वप्राप्तिरिति श्रुयते । तत्र कोउसो प्राण:, किं तद्धयानकं 
वमञ्जमिलप्रतिपत्तेविचारे क्रियमाणे श्राप्त॑ तावट्सिद्धे: पन्चवृत्तिबोयुर 
आरण इति। प्रसिद्धेरेव चाशनिर्वज्ं स्यात्। वायोश्रेदं माहात्म्यं संकीयेते॥ 
कथम् | सर्वमिदं जगत्प्बबृत्तो वायों प्राणशब्दिते प्रतिष्ठायेजति । 
वायुनिमित्तमेव च महद्भयानकं वज्रमुद्यम्यते । वायो द्वि प्जेन्यभावेन 
विवर्तमाने विद्युत्स्नयिल्लुवृष्लशनयो विवर्तन्त इत्याचक्षते । वायुविज्ञाना- 
देव चेदमसृतत्वम् । तथाहि श्रुत्यन्तरम---“वायुरेव व्यष्टिवोयु:ः समष्टि- 
रप पुनसत्यु जयति य एवं वेद' इति। तस्माद्वायुस्यमिद्द् प्रतिपत्तव्य 
इति । एवं प्राप्ते ब्रूम:---अद्षेवेदमिद्द प्रतिपत्तव्यमू । कुतः । पूर्वोत्तिरा- 
छोचनात् | पूर्वोत्तरयोहिं ग्रन्थभागयोत्रेह्ेव निर्दिश्यमानमुपछभामद्दे ॥ 
इंदैव कथमकस्मादन्तराले वायुं निर्दिश्यमान भ्रतिप्येमद्दि । पूर्वेत्र 
तावत् “तदढ़ेब शुक्र तद्गद्म वद्ेवास्रतमुच्यते । तस्मिलरोकाः श्िताः सर्वे 

तदु नालेति कश्चनों (का० २।६।१ ) इति अश्म निर्दिष्ट, तदेवेहापि 

संनिधानात् जगत्सवे प्राण एजतीति च छोकाश्रयवत्त्वप्रद्यमिज्ञाना्रिदि- 
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छमिति गम्यते । प्राणशब्दोध्प्ययं. परमात्मन्येव प्रयुक्तः, .प्राणस्थ 
प्राणम' (बृ० ४।४।१८ ) इति . दक्षेनातू। एजयित्त्वमपीदं॑ परमा- 
त्मसन एवोपपद्मते न वायुमात्रस्य । तथाचोक्तमू---न॒प्राणेन 
नापानेन मत्यों जीवति कश्वन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपा- 
शितो! (का० २।५।५) इति । उत्तरत्रापि “भयादस्थाप्रिस्तपति 

भयात्तपति सूर्य: । भयादिन्द्रश्व वायुश्व सृत्युधोवति पश्चिम: ( का० 

२।६।३ ) इति त्रह्मेव निर्देश्ष्यते न वायु: । सवायुकस्थ जगतो भयहे- 
तुत्वाभिधानात् । तदेवेहापि संनिधानान्महद्भूयं, वजञ्रमुयतमिति 'च 

भयहेतुलप्रयमिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते । वजशब्दोडप्ययं भयहे- 

तुत्वसामान्यात्पयुक्तः । यथाहि वजमु्यत॑ं मभेव शिरसि निपतेययह- 
मस्य शासन न कुयोमित्नेन भयेन जनो नियमेन राजादिशासने 
प्रवर्तत एवमिद्मप्रिवायुसूयोदिक॑ जगदस्मादेव ब्रह्मणो बिभ्यन्रियमेन 
खब्यापारे प्रवर्तत इति भयानक वज्ोपमितं ब्रह्म । तथाच त्रह्मविषयं 

श्रुद्यन्तरमू---“मीषास्माद्गातः पवते । भीषोदेति सूयेः । भीषास्मादप्नि- 
ख्ेन्द्रथ्ष । सत्युधोवति पच्चम:' (तै० ८।१) इति। अम्ृतत्वफछ- 
श्रवणादपि बद्येवेद्सिति गम्यते । त्रक्बज्ञाना््यमृतत्वप्राप्तिः। “वमेव 

विदित्वाउतिम्ृत्युमेति नान््यः पन््धा विद्यतेष्यनाय' ( ख्े० ६।१५) 
इति मन्रवर्णात्। यत्तु वायुविज्ञानात्कचिद्स्तत्वमभिद्दित तंदापेक्षि- 
कम । तत्रैव प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिधाय “अतोडन्यदा- 
तम! (बृ० ३।४) इति वाय्वादेरार्तत्वाभिधानात् । प्रकरणादष्यत्र 
परमात्मनिश्चयः । “अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोंदन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । 
अन्यत्र 'भूताश्च मव्यारच यत्तपश्यसि तद्॒द ( का० १।२१४ ) इति 
परमात्मनः प्रष्टटवात् ॥ ३९ ॥ 

१ भीषा भीलया | अस्माइहणो निमित्तादिति यावत् । पच्चानां प्रहणण ब्रद्मादिस्त- 
म्वान्तराचराचरोपलक्षणार्थभू +॥ २ “अपपुनर्रुत्युं जयति” इति श्रुत्या हपम्र॒त्योिजय 
उक्तो न तु परमस्त्युविजय इत्यापेक्षिकत्वम् । 



अधि, ११ सू. ४० ] प्रथमाध्याये ठृतीयः पांदः । १४९ 

११ ज्योतिरधिकरणंस् | सू० ४० 

ज्योतिदेशनात् ॥ ४० ॥ 

“एप संप्रसादोडस्माच्छरीरात्सम॒ुत्थाय परं॑ ज्योतिरुपसंपय स्वेन 
रूपेणामिनिष्पययते' ( छा० ८।१२।३ ) इति श्रूयते | तत्र संशय्यते, 

कि ज्योतिःशब्दं चक्षुर्विषयतमोपह तेज; किंवा परं ब्रह्मेत्ति । कि 
तावत्माप्तम् । प्रसिद्धमेब तेजो ज्योतिःशब्द्मिति । कुतः। तत्र ज्योति३- 

शब्दस्य रूढत्वात् । 'ज्योतिश्वरणाभिधानात! (ब्र० सू० १॥१९२४ ) 
इत्यत्र हि प्रकरणाह््योति:शब्दः स्वार्थ परित्यज्य त्रद्मणि बर्तते । नचेद्द 

तद्वत्किचिस्खार्थपरियागे कारणं दृश्यते । तथाच नाडीखण्डे---“अथ 
यत्रैतद्स्माच्छरीरादुत्कामलययैतेरेव. रश्मिमिरूध्वमाक्रमते! ( छा० 

८।६।५ ) इति मुमुक्षोराद्त्यप्राप्तिरभिहिता । तस्माग्ससिद्धमेब तेजो 
ज्योतिःशव्द्मिति । एवं आ्राप्ते अूमः--परमेव अक्म ज्योतिःशब्दम् । 
कस्मात् । दशेनात् । तस्य हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनानुदृत्तिदेश्यते, “य 
आत्मा5इपहतपाप्मा' (छा० ८।७।१ ) इत्यपहतपाप्मत्वादिशुणकस्या- 

त्मनः प्रकरणादावन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात् । “एतं 

त्वेव ते भूयो5नुव्याख्यास्यामि' ( छा० ८।९॥३ ) इति चानुसंधानात्। 

“अशरीरं वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत:ः (छा० ८।१२॥१ ) इति चाश- 

रीरतायै ज्योति;संपत्तेरस्याभिधानात् । ब्रक्मभावाच्ान्यत्राशरीरतानुपपत्तेः 

पपरं ज्योति: 'स उत्तमः पुरुष: (छा० ८।१२।३) इति च विशे- 
षणात् । यत्तक्त मुमुक्षोराद्त्यप्राप्तिरभिद्दितेति । नासावात्यन्तिको 

मोक्षो गत्युत्कान्तिसंबन्धात्ू । नद्यात्यन्तिके मोक्षे गत्युत्कान्ती स्त 
इति वक्ष्यामः ॥ ४० ॥ 

+------+---.--_.२२०-००५>०७०-नननननने लिनाना-तव+-ी 3 नली पमीनीनीी न-त.8त-..न्+ ----..-+०+व्वकम+»करम»आ»» “मम 

१ “अथ या एता ह्ृदयस्थ नाज्य:” इत्यादि नाडीखण्ड: । तत्रादित्यग्रह्मनुरोबेन 
मुमुक्षोस्त्राप्तिममिहितेति संबन्धः । 



१४२ बह्मसूत्रशाह्ुरभाष्यम् । [ अधि. १३ सू, ४२ * 

१२ अथोन्तरत्वव्यपदेशाधिकरणम् । सू० ४१ 
आकाशो5थोन््तरत्वादिव्यपदेशात् ॥ ४१ ॥ 

“आकाशो वे नाम नामरूपयोनिर्वहिता ते यदन््तरा तढ़क्ष तदस्त 
स॒ आत्मा' (छा० ८।१४।१ ) इति श्रुयते । तत्किमाकाशशब्दं पर 
जअद्य किंवा प्रसिद्धभेव भूताकाशमिति विचारे भूतपरिग्रहों युक्तः | 
आकाशशब्दस्य तस्मिन्ख्ठत्वातू, नामरूपनिर्वहणस्य चावकाशदानद्ा- 
रेण तस्मिन््योजयितुं शक्यत्वात्, स्टत्वादेश्व स्पष्टस्थ ब्द्वलिज्ञस्थाश्र- 
वणादिति । एवं प्राप्त इदमुच्यते---परमेव ब्रह्मेहाकाशशब्द॑ भवितु- 
महेति । कस्मात् । अथोन््तरत्वादिव्यपदेशात् । 'ते यदन्तरा तद्ठह्म' 
इति हि नामरूपाभ्यामथोन्तरभूतमाकाशं व्यपदिशति । नच ब्र- 
क्षणो उन्यन्नामरूपा भ्यामथोन्तरं संभवति' सर्वस्य विकारजातस्यनाम- 
रूपाभ्यामेव व्याकृतत्वातू । नामरूपयोरपि निर्वहर्ण निरडूुश न 
अद्यणो उन््यत्र संभवति । “अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य नामरूपे व्या- 
क्रवाणि' ( छा० ६।३।२ ) इलत्यादित्रक्षकटेकत्वश्रवणात् । ननु जी- 
वस्यापि प्रत्यक्ष नामरूपविषय निर्वोद्त्वमस्ति । बाढमस्ति । अभे- 
दस्त्विह विवक्षितः। नामरूपनिर्वहणामिधानादेव च खट्ठत्वादि ब्रद्म- 
लिड्डममिहितं भवति । “तद्भह्यम तदमस्॒तं स आत्मा (छा० ८।१४ ) 

इति च॒ ब्रह्मवादस्थ लिड्रानि । “आकाशस्तहछिब्लात (बत्र० १।१२२ ) 
इस्स्पेवायं प्रपच्चः ॥ ४१ ॥ 

१३ सुषुस्युत्कान्त्ौधिकरणम् | खू० ४२-४३ 
सुघुध्युत्क्रान्त्यो मेंदेन ॥ ४२ ॥ 

व्यपदेशादित्यनुवर्तते । बृहदारण्यके षछ्ठे श्रपाठके “'कतम आशद्मेति 

योज्यं विज्ञानमयः प्राणेषु हययन्तज्योतिः पुरुष: ( बृ० ४।३।७ ) इस्यु- 
यक्रम्य भूयानात्मविषयः श्रपत्चः कृत: । तरत्कि संसारिसरूपमात्रान्वा- 

१ नामरूपे शब्दा्थों तदन्तःपातिनस्तद्धिननत्वं तत्कर्दृत्वं चायुक्तमित्यर्थ: । २ विज्ञान 
जुद्धिस्तन्मयस्तत्प्रायः । प्राणेष्विति सप्तमी व्यतिरेकाथों। प्राणबुद्धिभ्यां भिन्न इत्यथेः $ 



अधि. १३ सू. ४२] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः । श्४३ 

ख्यानपरं वाक्यमुतासंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमिति संशय: | कि तावबता- 

प्तम । संसारिस्वरूपमात्रविषयमेवेति । कुतः | उपक्रमोपसंदाराभ्याम ॥ 
डपक्रमे थयोड्यं विज्ञानमयः प्राणेपु इति शारीरलिब्नात् । उपसंहारे च 
“स वा एव महानज आत्मा योडर्य विज्ञानमयः श्राणेषु' (ब० ४।छ 

२२ ) इति तद॒परित्यागात्, मध्येडपि बुद्धान्ताग्ववस्थोपन्यासेन तस्थेब 
अपब्वनादिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः--परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्य न 
शारीरमात्रान्वाख्यानपरम् । कस्मात् । सुषुप्तावुत्कान्तो चर शारीराष्ट्रेदेन 

परमेश्वरस्य व्यपदेशात् । सुपुप्तौ ताबतू “अय॑ पुरुषः श्राक्षेनात्मना 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद नान्नतरम”ः ( बृ० ४।३।२९ ) इति 
शारीराड्जेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्न पुरुषः शारीरः स्यात्तस्थ 

वेदिदत्वात् । बाह्याभ्यन्तरवेदनप्रसड्भे' सति तत्पतिषेधसंभवात् । प्राज्न३ 
थरमेश्वरः, सर्वज्ञत्वछ॒क्षणया प्रज्ञया नित्यमवियोगात् । तथोत्क्रान्तावषि 

“अय॑ शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सजेन्याति' ( बृ० ४।३।३५ ) 
इति जीवाड्रेदेन परमेश्वर व्यपद्शिति । तत्रापि शारीरों जीवः स्थाच्छ- 
रीरस्वामित्वातू । प्राज्षस्तु स एवं परमेश्वर: । तस्मात्सुषुध्युत्कान्योर्मेंदेन 
व्यपदेशाय्परमेश्वर एवात्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तमाद्यन्तमध्येथु 
आारीरलिज्ञात्तत्परत्वमस्य वाक्यस्पेति। अन्न बूम;---उपक्रमे तावतू “योउ्े 
विज्ञानमयः प्राणेषु' इति न संसारिस्वरूपं विवक्षितं कि तहोोनूय संसारि- 
स्वरूप परेण त्रह्मणास्येकर्ता विवक्षति । यत्तो “ध्यायतीव लेछायतीब 
इत्येबमायुत्तरप्रन्थप्रवृत्ति: संसारिधर्मनिमुकरणपरा छक्ष्यते । तथोष- 
संद्दारेडपि यथोपक्रममेबोपसंदरति--'स वा एप महद्ानज आया 
योड्यं विज्ञाननय; प्राणेषु' इति । योड्य विज्ञानमयः प्राणेषु 
संसारी छक्ष्यते स वा एप मद्दानन आत्मा परमेश्वर  एबा-« 
स्माभिः प्रतिपादित इत्यर्थ: । यरतु मध्ये बुद्धान्ताग्रवस्थोपन्यासात्संसा- 
रिस्वरूपविवक्षां सन्यते, स प्राचीमपि दिशं प्रस्थापितः प्रतीचीमएि 

१ बुद्धान्तो जाप्र॒दवस्था । २ अन्वाहढो5पिष्ठित: । उत्सजंन्धोराण्द्नब्दान्मुलत् । 
 बुद्धो ध्यायन्द्यामात्मा ध्यायतीव, चलन्त्यां चलतीव । 



१४४ ब्रद्मसूत्रशाह्रभाष्यमू। ... [ अधि. १ सू. ६८ 

दिशं प्रतिष्ठेत । यतो न बुद्धान्तायवस्थोपन्यासेनावस्थावत्त्व॑ संसा रित्ज 
वा विवक्षति, कि तद्वस्थारहितत्वमसंसारित्व॑ च | कथमेतदवरस्यते | 
यत् “अत ऊर्््व विमोक्षायेव जूहि' इति पदे पढ़े प्रच्छति । यश्च “अन- 
न्वागतस्तेन भवत्यसज्ञो हाय पुरुष: (ब्वृू० ४।३।१७,१५ ) इति पदे पढ़े 
प्रतिवक्ति । “अनन्वागतं पुण्येनानन्वागर्त पापेन तीर्णो हि तदा सचो- 
व5शोकान्हृदयस्य भवति' ( बृ० ४३।२७ ) इति च। तस्माद्संसारिस्वरूप- 
प्रतिपादनपरमेवेतद्वाक्यसिद्यवगन्तव्यम् ॥ ४२ ॥ 

पत्यादिशब्देन्यः ॥ ४३ ॥ 
इतश्वासंसारिस्वरूपप्रतिपादनपर मे वै त द्वाक्यमित्यवगन्तव्यम् । यद्स्मि- 

न्वाक्ये पतद्यादय: शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरा; संसारिस्व॒भाव- 

प्रतिषेधनाश्र भवन्ति । सर्वस्य वेशी सर्वस्येशानः सर्वस्थाधिपति:/ 
इत्येबंजातीयका असंसारिस्वभावग्रतिपादनपरा; । “स न साधुना कर्मणा 

भूयान्नो एवासाधुना कनीयान! इस्येबंजातीयकाः संसारिखभावश्रतिषे- 
घना: । तस्मादसंसारी परमेश्वर इहोक्त इत्यवगम्यते ॥ ४३ ॥ इति 
श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृता शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य तृतीय३ 
पादः ॥ ३ ॥ 

“ प्रथमाध्याये चतुथेंः पादः | 
[ अन्न अ्धानविषयत्वेन संदिद्यमानानामब्यक्ताजादिपदानां विस्तनम्। ] 

..._१ आजुमानिकाधिकरणम् | सू० १---७ 
आलुमानिकमप्येकेषामिंति चेन्न दरीररूपकविन्यस्तगही 

क् तेदेशयतिच॥ १॥ 
त्रद्मजिज्ञासां, प्रतिज्ञाय ब्रद्यमणो लक्षणमुक्तम---“जन्मायस्य यद; 

( अ० १॥१॥२ ) इति । तहक्षणं प्रधानस्यापि समानमित्याशइ्ुथ 
._१ भवतीति: ग्स्माठातिवक्ति तस्मादबगम्यत इति योजना ॥ छेनावश्थाघर्मेणानन्वाम- 

तोष्स्प्ृशे भवति असच्त्वात् । ३२ अत ऊर्व॑ कामादिविवेकानन्तरम् । ३ वशी खतस्यः । 
ईंश्ानी नियसनंशक्तिमान् । ्ि 



अधि, १ सू. १ ] प्रथमाध्याये चतुर्थ: पादः । १४५ 

तदर्शव्दत्वेन निराकृतम---ईक्षतेनोशब्दम' (त्र० १।१।५) इति 

गतिसामान्य च् वेदान्तवाक्यानां त्रह्मकारणवाद प्रति विद्यते न 

प्रधानकारणवाद॑ प्रतीति प्रपश्चितं गतेन अन्थेन । इदं खिदानीमवशि- 

एमाशक्बबते--यदुक्त प्रधानस्याशब्दत्ब॑ तदसिद्धं, कासुचिच्छाखासु 

प्रधानसमपैणासासानां शब्दानां श्रयमाणत्वात्ू । अतः श्रधानस्थ कार- 

णत्ब॑ वेदसिद्धमेवः महद्धिः परमर्षिमिः कपिलप्रश्नतिभिः परिग्रहीतमिति 

प्रसज्यते । तद्यावत्तेषां शब्दानामन्यपरत्व॑ न प्रतिपायते तावत्सव॑क्ल॑ं 

अह्य जगतः कारणमिति प्रतिपरादिवतमप्याकुलीभवेत् । अतस्तेषामन्य- 

परत्वं द्शयितुं परः संदर्भ: श्रवर्तते । आज्ञमानिकर्मप्यनुमाननिरूपित- 

मपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुपरूभ्यते । काठके हि पछ्यते--- 

'सहत:ः परमव्यक्तम््यक्तात्पुरुषः पर: (१।३।११) इति। तत्रय 

एवं यज्ञामानो यत्कमाश्वच॒ महदव्यक्तपुरुषाः स्म्रतिप्रसिद्धासः एवेह 
प्रद्यभिज्ञायन्ते । चत्राव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धेष, शब्दादिहीनत्वाच् न 
व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसंभवात् , स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानमभिधीयते । 
तस्य शब्दवस्वादशब्दत्वमनुपपन्नम । तदेव च जगतः कारण श्रुति- 

स्मृतिन्यायप्रसिद्धिम्य इति चेत् । नेतदेवम् । नश्मेतत्काठकं वाक्य 
स्प्रतिप्रसिद्धयोरमहद्व्यक्तयोरस्तित्वपरम् । नह्मयत्र याह॒श स्मृतिप्रसिद्ध 

खतत्न कारण त्रिगुणं प्रधान तादशं प्रत्यभिज्ञायते । शब्दसात्र ह्यत्रा- 

व्यक्तमिति प्रद्यभिज्ञायते । स च हब्दो न व्यक्तमव्यक्तमिति योगि- 
कत्वादन्यस्मिन्नपि सूक्ष्मे सुद्दुलेक्ष्ये च प्रयुज्यते । नचाय॑ करिंसश्विद्रढ़: । 
या तु प्रधानवादिनां रूढि। सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वे- 

दार्थनिरूपणे कारणभाष॑ अतिपथते । नच क्रमसात्रसामान्यात्समानार्थ- 

.__ १ प्रधानस्थ वेदिकशब्दश्ज़्यत्वेन । ९ अवशिश्मनाशझक्लितमनिराकृत॑ च । 
३ अतीत्या श्रधानापैकत्वेषपि वस्तुतो नेति वक्तुमाभासपदम् । ४ अपिशब्दादेकशब्दान 
ब्ह्माज्जीकारेण पूर्वपक्षो विचारश्चार्य क्रावित्क इति सूचितम् ।० ५ स्मार्तक्रमरूढिभ्यामण्य- 
क्तशब्दः प्रधानपर:। ६ 'अजामेकां' इत्याग्रा श्रुति: । 'हेतुः प्रकृतिरुष्यत” इत्याया स्घतिः॥ 
यदल्प॑ तज्जडग्नरकृतिक' इति न््यायः । ततो ब्रह्मेव जगत्कारणमिति मतेक्षत्रिरिति भावः 

१३ ब्र० सू० 
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प्रतिपत्तिभवद्यसति तद्गपप्रद्मभिज्ञाने । नद्यश्वस्थाने गां पश्यज्नश्वोउयमि- 
व्यमूढो उध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणायां चात्र न परपरिकल्पितं प्रधाने 

प्रतीयते । शरीररूपकविन्यस्तगृहीते! । शरीरं ह्त्र रथरूपकविन्यस्त- 

मव्यक्तशब्देन परिगृह्मते । कुतः। प्रकरणात्परिशेषाश्व । तथाह्यनन्तरा- 

तीतो ग्रन्थ आत्मशरीरादीनां रथिरथादिरूंपककुप्तिं दशेयति---“आ- 
स्माने रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः 

प्रेम्हमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् । आएप्मेन्द्रि- 
यमनोयुक्त भोक्तियाहुर्ममीषिण: ॥ (का० १॥३।३,४ ) इति । 
तेश्वेन्द्रियदिभिरसंयतेः संसारमधिगच्छति । संयतैस्त्वध्वनः पार 
तद्विष्णोः परम पदमाप्रोतीति दशयित्वा, कि तद्ध्वनः पारं विष्णोः 
परम पद्मित्यस्थामाकाड्डायां, तेभ्य एबं अ्रकृतेभ्य इन्द्रियादिभ्यः 

परत्वेन परमात्मानसध्वनः पार विष्णो; परम॑ पद दरशेयति---इन्द्रि- 
येभ्यः परा हाथों अर्थेभ्यश्व पर॑ं मनः । मनसस्तु परा बुड्िबुड्धेरात्मा 
महान्परः ।। महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: पर; । पुरुषान्न परं किं- 
चित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ (का० १।३।१०,११) इति। तत्नयं 

एवेन्द्रियाद्यः पूर्वस्यां रथरूपककल्पनायामश्वादिभावेन प्रकृतास्त एवेह 
परिगृद्यन्ते प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियापरिहाराय । तत्रेन्द्रियमनोबुद्धयस्ता- 
वत्पूर्वत्रेह च समानशब्दा एवं । अथों ये शब्दादयों विषया इन्द्रिय- 
हयगोचरत्वेन निर्दिष्टास्तषां चेन्द्रियेम्यः परत्वम् । “इन्द्रियाणां भंहत्वं 

विषयाणामतिग्रहत्वम” (बृ० ३।२) इति श्रुतिप्रसिद्धे! । विषयेश्यमश्व 

मनसः परत्वं, मनोमूलत्वाद्विषयेन्द्रियव्यवहारस्थ । मनसस्तु परा 
बुद्धि; । बुद्धि ह्यारुह्म भोग्यजातं भोक्तारमुपसपेति । “बुद्धेरात्मा महा- 
न््पर:”, यः स “आत्मान रथिन विद्धि' इति रबित्वेनोपक्षिप्तः | कुतः । 

१ रूपकक्लुप्तिः सादइयकल्पना । २ प्रप्नदो६5धरशना । ३ तेघु हयेषु । गोचरान 
मार्गान् । भात्मा देह: । ५ गहन्ति पुरुषपझ्ुठं बध्नन्तीति ग्रहा इन्द्रियाणि । तेन्यः 
श्रेष्ठा अतिग्रद्दा ब्रिषया: । ६ परत श्रेष्याभित्रार्य नत्वान्तरत्वेनेति भाव: । बुद्धेः परः 
अलद्यभिन्नायत इति शेष: । 
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आत्मशब्दात् । भोक्तुश्व भोगोपकरणात्परत्वोपपत्ते: । महत्व चास्य 
खामित्वादुपपन्नम् । अथवा “मनो महान्मतित्रेद्षा पूबुंिः ख्यातिरीखरः। 
प्रज्ञा संविधितिश्वेव स्मृतिश्व परिपठ्यते ॥! इति स्मृतेः, “यो ब्रक्षार्ण 
विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे' ( श्वे० ६१८ ) इति च 

श्रुतेयों प्रथमजस्य हिरण्यगर्भेस्य बुद्धि! सा सवासां बुद्धीनां परा प्र- 
 तिष्ठा । सेह महाजास्मेत्युच्यते । सा च॒ पूर्वत्र बुद्धिप्रतणेनेव गृहीता 

सती हिरुगिहोपदिश्यते । तस्या अप्यस्मदीयाभ्यों बुद्धिभ्यः परत्वो- 

पपत्ते: । एतस्मिस्तु पक्षे परमात्मविषयेणेव परेण पुरुषग्रहणेन रथिन 
आत्मनो ग्रहृर्ण द्रष्टटयम । परमार्थतः परमात्मविज्ञानात्मनोर्भदाभावात् । 
तदेवं शरीरमेवेक परिशिष्यते । इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव परम- 

पदद्दशियिषया समनुक्रामन्परिशिष्यमाणेनेहान्त्येनाव्यक्तदब्देन परि- 
शिष्यमाणं प्रकृतं शरीरं दशेयतीति गम्यते । शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिवि- 

षयवेदुनासंयुक्तस्य द्यविद्यावतो भोक्तः शरीरादीनां रथादिरूपककरलप- 
नया संसारमोक्षगतिनिरूपणेन प्रव्यगात्मत्रद्मबगतिरिह विवश्चिता । 

तथाच “एप सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वप्यया 

बुझ्या सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिभिः | ( का० १।३।१२ ) इति वेष्णवस्य 
परमपद॒स्थ दुरवगमत्वमुक्त्वा तद्वगमार्थ योगं दुशयति--“यच्छेढ्वा- 
ड्यनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि ! ज्ञानमात्मनि महति नियच्छे- 

त्तयचच्छेच्छान्न्त आत्मनि ॥! (का० १॥३।१३ ) इति । एतदुक्ते 

भवति---वार्च मनसि संयच्छेत् वागाविवाह्मेन्द्रियव्यापारमुत्खज्य मनो- 
मात्रेणावतिछेत । मनोडपि विषयविकसल्पाभिमुर्ख विऋल्पदोषदशेनेन 

ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धावध्यवसायखभावायां धारयेत् । तामपि बुद्धि 
महत्यात्मनि भोक्तयेग्र्यायां वा बुद्धो सूक्ष्मतापादनेन नियच्छेत् । महान्तं 
त्वात्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवति परस्मिन्पुरुषे परस्यां काष्ठायां 

९ हिरुकू प_ृथछू । २ बेदना सुखायनुभवः । ३ वागिद्यत्र द्वितीयालोपइछा- 
न्द्सः मनसी इति दीघेश्व । ४ अच्या बुद्धि: समाधिपरिपाकजा । 
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प्रतिष्ठापयेदिति च । तदेवं पूवोपरालोचनायाँ नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य 

प्रधानस्यावकाशः ।। १ ॥ 

सूक्ष्मं तु तदहेत्वात् ॥ २॥ 
उत्तमेतत्प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्यक्तशब्द न प्रधानमिति । इृद- 

मिदानीमाशझ्यते---कथमव्यक्तदब्दाहेत्व॑ शरीरस्य, यावता स्थूलत्वा- 
त्पष्टतरमिदं शरीर व्यक्तशब्दाहेमस्पष्टवचनस्त्वव्यक्तशब्द इति | अत 

उत्तरमुच्यते---सूक्ष्म त्विह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते सूक्ष्मस्थाव्य- 

क्तशब्दाह॑त्वात्ू । यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न सखयमव्यक्तशब्द्मह ति, 

तथापि तस्य॒त्वारम्भकं॑ भूतसूक्ष्ममव्यक्तशब्द्महेति । प्रकृतिशब्द्श् 
विकारे दृष्ठ; | यथा “गोभिः श्रीणीत मत्सरम! (ऋ० सं० ९॥४६।४ ) 
इति । श्रुतिश्चन--तैद्धेद॑ तह्यैव्याकृतमासीत्' ( छृू० १॥४।७ ) इतीदमेतर 
व्याकृतनामरूपविभिन्न॑ जगत्मागवस्थायां परित्यक्तव्याकृतनामरूपं वीज- 

शक्तयवस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं दशेयति ॥ २ ॥ 

तदधीनत्वादर्थवत् ॥ ३॥ 
” अत्राह--यदि जगद्दिमनभिव्यक्तनामरूपं बवीजात्मक॑ प्रागवस्थ- 

मव्यक्तशब्दाहेमभ्युपगम्येत, तदात्मना च शरीरस्याप्यव्यक्तशब्दाहेत्व॑ 
अतिज्ञायेत, स एव तर्हि प्रधानकारणवाद एवं सत्यापयेत । अस्येद 

जगत प्रागवस्थाया: प्रधानत्वेनाभ्युपगमादिति । अतन्रोच्यते--यदि वर्य 

खतत्आां, कांचित्मागवर्खां जगतः कारणत्वेनाभ्युपगच्छेम, प्रसखअयेस 
तदा प्रधानकारणवादम् । परमेश्वराधीना त्वियमस्माभिः प्रागवस्था 
जगतो5भ्युपगम्यते न खतशञ्ना । सा चावश्याभ्युपगन्तव्या । अर्थवर्ती 
हि सा | नहि तया विना परमेश्वरस्य ख्रष्टव्व॑ सिद्धयति । शक्तिरहितस्य 

तस्य श्रवृत्त्यनुपपत्ते; । मुक्तानां च पुनरनुत्पत्ति; | कुतः । विद्यया तस्या 

१ ग्रकृतेबिकाराणामनन्यत्वात्पकृतेरव्यक्तत्व॑ विकारे उपचयते । २३ गोभियगोवि- 
कारें: पयोभिः मत्सरं सोम श्रीणीत मिश्रित कुयात्। ३ तत् ह किल तर्हि प्रागवस्था- 
यामिद् जगदव्याकृतं अव्यक्तमासीत् । ४ तर्हि तदा । 
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बीजशक्तेदीद्यतू । अविद्यात्मिका हि. बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या 
परमेश्वरात्नया सायामयी महासुप्तिः, यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते 

संसारिणो जीवाः । तदेतद॒व्यक्त कचिदाकाशशबदनिर्दिष्टमू---एव- 

स्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्व प्रोतश्चव' (बृ० ३।८।११) इति 
श्रुते; । कचिदृक्षरशब्दोद्तिम----“अक्षरात्परतः पर: ( मु० २।१।२ ) 

इति श्रुते: । कचिन्मायेति सूचितम---“मायां तु भ्रकृर्ति विद्यान्मायिन 

तु महेश्वरम” (श्रें० ४१० ) इति मत्रवर्णात् । अव्यक्ता हि सा माया, 
तत्त्वान्यत्वनिरूपणस्याशक्यत्वात् । तदिदं “महतः परमव्यक्तम इत्युक्म- 

व्यक्तप्रभवत्वान्महतः, यदा हैरण्यगर्भी बुद्धिर्महान । यदा तु जीवो महांस्त- 

दाष्यव्यक्ताधीनत्वाजीवभावस्थ महतः परमव्यक्तमित्युक्तम् । अविद्या ह्य- 
व्यक्तम । अविद्यावत्त्वेनेव जीवस्य सर्वः संव्यवहारः संततो वर्तते। महतः 

परत्वमभेदोपचारात्तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते । सत्यपि शरीरवदिन्द्रिया- 
दीनां तद्विकारत्वाविशेषे शरीरस्येवाभेदोपचारादव्यक्तेशब्देन ग्रहणं, इन्द्रि- 

यादीनां खशब्देरेव गरहीतत्वात्परिशिष्टत्वात्च शरीरस्थ । अन्ये तु वर्ण- 
यन्ति--ड्विविध हि शरीर स्थूले सूक्ष्म च । स्थूछे यदिदमुपलभ्यते । 
सूक्ष्म यदुत्तरत्र वक्ष्यते---“तद्न्तरप्रतिपत्तोी रंहति संपरिष्वक्तः प्रभ- 
निरूपणाभ्याम' (बृ० ३।१।१) इति । तच्चोभयमपि शरीरमविशेषा- 

त्पूर्वन्न रथत्वेन संकीर्तितम् । इह तु सूक्ष्ममव्यक्तशब्देन परिगृदह्यते । 

सूक्ष्मस्याव्यक्तशब्दाहेत्वात्ू । तद्धीनत्वाब् बन्धमोक्षठ्यवहारस्य जीवा- 

त्तस्य परत्वम । यथाथाधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्थन्द्रियेभ्यः परत्वमथो- 
नामिति । तेस्त्वेतद्वक्तत्यं, अविशेषेण शरीरह्दयस्य पूर्वन्र रथत्वेन संकी- 

तिंतत्वात्समानयोः श्रक्ृतत्वपरिशिष्टत्वयोः कर्थ सूक्ष्ममेव शरीरमिह 

१ मायामयी ग्रसिद्धमायोपमिता । २ वुज्याद्युपाधिमेदाज्ीवा इति बहूक्ति: 
३ अनवच्छिन्नत्वादाकाशत्वं, तत्त्वज्ञानं विनाइनिदृत्तेरक्षरत्व, विचित्रकायेत्वान्मायात्व- 
मिति भेद: । ४ तत् अव्यक्तम्। ५ योबलीवर्दपदवरदेतद्रषटव्यम् 
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गृह्मते न पुनः स्थूछमपीति । आज्नातस्या्थं अतिपतहुं प्रभवामो नाम्नातं 
पर्यनुयोक्तम । आम्नात॑ चाव्यक्तपदं सूक्ष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्तोति 
नेतरव्यक्तत्वात्तस्यति चेत् । न। एकवाक्यताधीनत्वादर्थप्रतिपत्ते। 
नहीमे पूर्वोत्तर आम्नाते एकवाक्यतामनापद्य कंचिदर्थ प्रतिपादयतः, 
प्रकृतद्मनाप्रकृतप्रक्रियाप्रसड्भात् । नचाकाह्डामन्तरेणेकवाक्यताप्रतिपत्ति- 

रस्ति । तत्राविशिष्टायां शरीरद्दयस्थ प्राह्मत्वाकाह्मायां यथाकाहुं संबन्चे- 
इनभ्युपगम्यमान एकवाक्यतैव बाधिता भवति कुत आम्नातस्यार्थप्रति- 

पत्ति; । नचैव॑ मन्तव्य दुःशोधत्वात्सृक्ष्मस्यव शरीरस्पेह् ग्रहण, स्थूलस्य 
तु देटबीभत्सतया सुशोधत्वाद्रहणमिति । यतो नेवेह शोधन कस्य- 
चिह्विवक्ष्यते । नह्मत्र शोधनविधायि किंचिदाख्यातमस्ति । अनन्तर- 

निर्दिष्टत्वात्ु कि तदिष्णोः परम पदमितीदमिह विवध््यते । तथाहीद- 
मस्सात्परमिदमस्मात्परमित्युक्त्वा पुरुषान्न परं॑ किंचित्र इत्याह । 
सर्वथापि त्वानुमानिकनिराकरणोपपत्तेस्तथा नामास्तु, न नः किंचि- 
च्छियते ॥ ३ ॥ 

ज्ञेयत्वावचनाच ॥ ४ ॥ 
ज्ञेयत्वेन च सांख्येः प्रधान स्मयेते गुणपुरुषान्तरज्ञानात्कैवल्यमिति 

वदद्धिः | नहि गुणस्वरूपमज्ञात्ता गुणेभ्यः पुरुषस्थान्तरं शकक्यं ज्ञातु- 
मिति । कचिच्च विभूतिविशेषप्राप्तये प्रधानं ज्ेयमिति स्मरन्ति । नचे- 
दमिहाव्यक्तं ज्ञेयत्वेनोच्यते । पदमात्र ह्मव्यक्तशब्दः । नेहाव्यक्ते ज्ञात- 
व्यमुपासितठ्यं चेति वाक्यमस्ति । नचानुपदिष्टपदाथेज्ञान पुरुषाथेमिति 
शक्यं प्रतिपत्तुम् । तस्मादपि नाव्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते । अस्मा्क 
तु रथरूपकक्कुप्तशरी रा्नुसरणेन विष्णोरेव परम पद दशयितुमयमु- 
पनन््यास इत्यनवद्यमू ॥ ४ ॥ 

१ एकार्थबोधकानां शब्दानां मिथ आकाहुयैकस्थां बुद्धावारूढत्वमेकवाक्यता । 
रे ग्राह्मत्वाकाह्नप्येकवाक्यता । ३ दृश्ा बीभत्सा घृणा यस्मिन् तस्य भावस्तत्ता तये- 
त्यर्थ:। ४ सर्वथा स्थूलसूक्ष्मयोरन्यतरग्रहेडपीति यावत् । 
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वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥ 
अत्राह सांख्यः--ज्षेयवावचनात्! इत्यसिद्धमू । कथम् । श्रुयते 

शुत्तरत्राव्यक्तशब्दोदितस्थ॒प्रधानस्यशेयत्ववचनमू---अशब्दसस्पशेम- 

रूपमव्यय तथाउरसं निद्यमगन्धवच्च यत् । अनायनन्त महतः पर धघुर्व 
निचाय्य त॑ सृत्युमुखात्पमुच्यते ॥/ ( का० २।३।१५ ) इति। अन्न हि 
यादर्श शब्दादिहीन प्रधान महतः पर स्मृतो निरूपित॑ तादशमेव नि- 
चाय्यत्वेन निर्दिष्ट, तस्माञ्रधानमेवेद, तदेव चाव्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति । 
अन्न ब्रूमः--नेह प्रधानं॑ निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम् । श्राज्ञो हीह पर- 
मात्मा निचाय्यस्वेन निर्दिष्ट इति गम्यते । कुत३ । प्रकरणात् । प्राज्षस्य 
हि प्रकरण बिततं वर्तते । 'पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति: 
इतद्यादिनिर्देशात्, “एव सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते' इति च दु- 
ज्ञोतत्ववचनेन तस्येव ज्ञेयत्वाकाह्ुणात्। “यच्छेद्वाठ्मनसी प्राज्ञ: इति 
च तज्ज्ञानायेब वागादिसंयमस्य विद्दितत्वात्ू । मृत्युमुखप्रमोक्षणफल- 

त्वाच्च ! नहि प्रधानमात्र निचाय्य झरृत्युमुखाअमुच्यत इति सांख्येरि- 
ध्यते । चेतनात्मविज्ञानाद्धि मृत्युमुखात्प्रमुच्यते इति तेषामभ्युपगमः । 
सर्वेषु वेदान्तेषु प्राज्ञस्यवात्मनोउशब्दादिधर्मत्वमभिलप्यते । तस्मान्न 
प्रधानस्थात्र ज्ञेयत्वमव्यक्तशब्दनिर्दिष्टत्व॑ वा | ५ ॥ 

तअयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६॥ 
इतश्व न प्रधानस्थाव्यक्तशव्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा। यस्मात्रयाणामेव 

पदाथोनामपिजीवपरमात्सनामस्मिन्मन्थे कठवछीषु वरप्रदानसामशथ्यो- 
दक्तव्यतयोपन्यासो दृश्यते । तह्दिषय एवं च प्रश्न; । नातोउन्यस्थ प्रश्न 
उपन्यासो वास्ति | तत्न तावत् “स त्वमर्ल स्ंवग्येमध्येषि झुत्यो प्रजूहि 
त॑ श्रद्धानाय महायम्' ( का० १।१।१३ ) इल्यभमिविषयः प्रश्न: । “ेय॑ 

१ अशब्दमिद्यादिषु प्रत्येक नित्यशब्दः संबध्यते । २ झृत्युना बचिकेतर्सग्रति न्री- 
न्वरान्शणीष्वेत्युकेन्नयाणामेव प्रश्ने नचिकेतता कृतः । उपन्यासश्व॒ झुत्युना कृतः । 
३ हे मत्यो, स महा दत्तररस्त्वं खगहेतुममिमध्येषि स्मरसि ५ 
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प्रेते! विचिकित्सा मनुष्येडस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । एतह्विद्यामनुशि- 
ए्रत्वयाहं वराणामेष वरस्ट्तीयः ॥ ( का० १।१।३२० ) इति जीववबि- 
पयः प्रश्न: । “अन्यत्र धमोदन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्कताकृतात् । अन्यत्र 

भूताच भव्यात्व यत्तत्पश्यसि तद्दद ॥ (का० १।२।१४ ) इति परमा- 
त्मविषयः । प्रतिवचनमपि “छोकादिममि तमुवाच तस्मे या इष्टका 
यावतीवो यथा वा! (का० १।१११५ ) इल्यप्रिविषयम् । 'हन्त त इ्द 
प्रवक्ष्यामि गुहां त्रद्म सनातनम् ॥ यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति 

गोतम । योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन; । स्थाणुमन्येउनुसंयन्ति 
यथाकर्म यथाश्रुतम! ( का० २।५।६,७ ) इति । व्यवहितं जीवविषयमू। 
न जायते प्रियते वा विपश्रित्ु ( का० १।॥२।१८ ) इल्यादिबहुप्रपच्च 

परमात्मविषयम् । नेवं॑ प्रधानविषयः प्रश्नोडस्ति । अपृष्टत्वाच्वालु पन््यस- 
नीयत्वं तस्येति । अन्नाह---योउयमात्मविषयः प्रश्नो येय॑ प्रेते विचिकित्सा 
मनुष्येउस्तोति, कि स एवायम् “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमोत्! इति पुनर- 
सुकृष्यते, किंचा ततोअन्योअ्यमपूर्व: प्रश्न उत्थाप्यत इति। किंचातः 
स एवाय्य प्रश्न: पुनरनुकऋष्यत इति यद्युच्येत, हयोरात्मविषययो: प्रश्न- 
योरेकतापत्तेरपिविपय आत्मविषयश्न द्वावेव प्रश्नावित्यतो न वक्तव्य 
जयाणां प्रशोपन्यासाविति । अथान्योड्यमपूर्व: प्रश्न उत्थाप्यत इत्युच्येत 
ततो ययैव वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नकल्पनायामदोष एवं प्रश्नव्यतिरे- 
केणापि प्रधानोपन््यासकस्पनायामदोष: स्यादेति । अज्नोच्यले--नैवं 
वयमिह् वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्न कंचित्कल्पयामो वाक्योपक्रमसाम- 
थ्योत् । वरप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेत:संवादरूपा वाक्यप्रवृत्तिरा- 
समाप्तेः कठव्लीनां लक्ष्यते | मृत्यु; किछ नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय 
त्रीन्वरान्प्रददी । नचिकेता: किलर तेषां प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं 
वत्रे, हितीयेनाभ्रिविद्यामू, ढृतीयेनात्मविद्याम्, “येये प्रेत! इति “बरा- 

१ग्रेते झते । देहादन्योबस्ति नवेति संशयः,अस्ति अत एतदात्मतत्त्वमसंदि्ध 
जानीयामिल्यर्थ:। २ श्रुतमुपासनम्। ३ वरप्रदानमुपक्रमो यस्याः सा। ४ प्रद्विताय 
यमलोक प्रति प्रेषिताय । 
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णामेष वरस्तृतीय:” (का० १।१।२० ) इति लिज्ञात्। तत्र यद्यन्यत्र 
धमोदित्यन्योअ्यमपूर्व; प्रश्न उत्थाप्येत ततो वरप्रदानव्यतिरेकेणापि प्रश्न- 
कल्पनाद्ाक्यं बाध्येत । ननु प्रष्टव्यमेदादपूर्वोंड्य प्रशो भवितुमहँति । 
पूर्वों हि प्रश्नो जीवविषयः । येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येडस्ति नास्तीति 
विचिकित्सामिधानात् । जीवश्व धमोदिगोचरत्वान्नान्यत्र धमोदिति प्रश्न- 

महँति। प्राज्षर्तु धमोद्यतीतत्वादुन्यत्र धमोदिति प्रभमहेति । प्रभश्नच्छाया 
च न समाना लक्ष्यते। पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्वविषयत्वादुत्तरस्य घमोद्यतीत- 
वस्तुविषयत्वात् । तस्मातप्रद्मभिज्ञानाभावाअश्नभेदः । न॒पूर्वस्येवोत्तर- 
त्रानुकपणमिति चेत् । न । जीवप्राज्ञयो रेकत्वाम्युपगमात् । भवेत्प्रष्टठव्य- 
भेदात्रअभेदों यद्यन्यो जीवः प्राज्ञात्यात् । न त्वन्यत्वमस्ति | तत््वम- 

सील्यादिभुत्यन्तरेभ्य; । इह चान्यत्र धमोदित्यस्य प्रभ्मस्थ प्रतिवचरन “न 
जायते म्रियते वा विपश्चित् इति जन्ममरणप्रतिषेघेन प्रतिपायमार्न 

शारीरपरमेश्ररयोरभेद॑ दशेयति । सति हि प्रसद्भे प्रतिषेधो भागी 
भवति । प्रसब्नश्च॒ जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाच्छारीरस्य भवति न 

परमेश्वरस्थ । तथा---“स्प्नान्त जागरितान्त॑ चोभो येनानुपश्यति । 
महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ (का० २।४।४ ) 

इति स्प्नजागरितरशो जीवस्थैव महत्त्वविभुत्वविशेषणस्य॒ मननेन 

शोकविच्छेदं॑ दशेयज्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दशयति प्राज्ञविज्ञानाद्धि 
शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथाग्रे---“यदेवेहँ तदमुत्र यद्मुत्र 

तदन्विह। रुत्योः स मृत्युमाफ्नोति य इह नानेव पश्यति॥ (का० २।४।१०) 
इति जीवप्राज्ञभेददपष्टिसपवद्ति । तथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्व- 

प्रश्रस्यानन्तरम् “अन्य वरं॑ नचिकेतो वृणीष्व! इत्यारभ्य मृत्युना तैस्तेः 
कामेः प्रोभ्यमानोषपि नचिकेता यदा न चचाछ, तदैन मृत्युरम्युद- 
यनिः:श्रेयसविभागप्रदशेनेन विद्याविद्याविभागप्रदशेनेन च “विद्याभी 

१ गोचरत्वादाश्रयत्वात् । २ भागी युक्तः । ३ अन््तोच्वस्था । येन साक्षिणा प्रम्ाता 
पश्यति तमात्मानमिति संबन्ध:। ४ इह देहे यच्ेतन्यं तदेवामुत्र सूयोदो 
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प्सिनं नचिकेतसं मन्ये न तवा कामा बहवोड्छोलुपन्तः (का० १। 
२।४ ) इति प्रशस्थ प्रभमपि तदीयं श्रशंसन्यदुबाच--“तं दुदेद गूढ- 
मनु भ्रविष्ट गुहाहितं गहरेष्ट पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्वा 

धीरो हर्षकोकौ जहाति ॥ ( का० १।२।१२) इति, तेनापि 
जीवप्राज्योरभेद एवेह विवक्षित इति गम्यते । यंद्न्न- 
निमित्तां च प्रशंसां महतीं मृ॒त्योः ग्रत्यपद्मत नचिकेता यदि त॑ विहाय 

प्रशंसानन्तरमन्यमेव प्रभ्ममुपक्षिपेद्स्थान एवं सा सवों प्रशंसा प्रसा- 
रिता स्थात् । तस्मात् “वेय॑ प्रेते! इलस्थैव प्रभ्नस्यैतदनुकर्षणम् “अन्यत्र 
धमोत्' इति। यत्तु प्रश्नच्छायावेलक्षण्यमुक्त तददूषणम् । तदीयस्येव 
विशेषस्य पुनः पृच्छथमानत्वात् । पूर्वन्न हि देहादिव्यतिरिक्तस्थात्मनो- 
उस्तित्वं प्रष्टम॒त्तरत्र तु तस्येवासंसारित्व॑ प्रच्छषत ईंति यावद्धवविया 
न निवतंते तावद्धमादिगोचरत्व॑ं जीवस्य जीवत्वं च न निवतेते । तन्नि- 
वृत्तो तु प्राज्ञष एव तत्त्वमसीति श्रुत् प्रत्याय्यते। नचाविद्यावत्त्वे 
तद॒पगमे च वस्तुनः कश्चिद्विशेषो5स्ति । यथा कश्ित्संतमसे पतितां 
कांचिद्रज्ुमहिं मन्यमानों भीतो वेपमानः पछायते, त॑ चापरो ब्रूयान्मा 
मैषीनोयमही रज्ज्रेवेति । स च॒ तदुपश्ुद्याहिकृतं भयमुत्सजे द्वेपथु 
पलायन च। नत्वहिबुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः कश्विद्विशेषः 
स्थात् । तथेबेतद्पि द्र॒ष्टटयम् । ततमश्थ “न जायते म्रियते वा! इत्येबमा- 
द्यपि भवत्यस्तित्वप्र भ्रस्य प्रतिवचनम् । सूत्र त्वविद्याकल्पितजीवप्राज्ञ- 
भेदापेक्षया योजयितव्यम् । एकत्वेडपि ह्यात्मविषयस्य प्रश्नस्य प्रायेणा- 
चस्थायां देहव्यतिरिक्तास्तित्वमात्रविचिकित्सनात्कदेत्वादिसं सारस्वभावा- 
नपोहनाश्च पूर्वस्य पयोयस्य जीवविषयत्वमुत्पेक्ष्यते । उत्तरस्य तु धर्मो- 
यत्ययसंकीतेनात्पाज्ञविषयत्मिति । ततश्व युक्ताप्नमिजीवपरमात्मकत्पना । 
प्रधानकल्पनायां तु न वरप्रदान॑ न॒प्रश्नो न प्रतिवचनमिति 
वेषम्यम् ॥ ६ ॥ 

१ यस्मिन् प्रश्नों यत्प्रश्नस्तं विद्यायेशर्थ:। २ विशेषोक्तिसमाप्ती इवितिशब्दः। 
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महद्वच्च ॥ ७ ॥ 

यथा महच्छब्दः सांख्ये: सत्तामात्रेडपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव 
बेदिके5पि प्रयोगेडमिधत्ते । “बुद्धेरात्मा महान्परः ( का० १॥३।१० ), 
“महान्तं विभुमात्मामम” ( का० १।२।२२ ), “वेदाहमेतं पुरुष महान्तम! 
( शे० ३।८ ) इत्येबमादावात्मशब्द्प्रयोगादिभ्यों हेतुभ्यः । त्रथाव्यक्त- 
शब्दो5पि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभिधातुमहेति । अतगश्व नास्थानुमा- 
निकस्य शब्दवक्त्तमू ॥| ७॥ 

२ चमसाधिकरणम् । स्तू० ८-१० 
चससचदावशपषात ॥ < ॥ 

पुनरपि अधानवाद्यशब्दत्व प्रधानस्थासिद्धमिद्याह । कस्मात् । मश्र- 
वबणात्ू---“अजामेकां लोहितशुक्ुऋष्णां बह्मीः प्रजा; सजमानां सरूपाः । 

अजो ह्को ज्ुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोउन्य;' (श्वे० 2५ ) 
इति । अन्न हि मत्न लछोहितशुकृकऋष्णशब्दे रजःसचक्त्वतमांस्यभिधीयन्ते । 
लोहित॑ रजो रखजनात्मकत्वात् । शुद्ध सर्त्व प्रकाशात्मकत्वात् । रऋृष्ण 

तम आवरणात्मकत्वात् । तेषां साम्यावस्थाउवंयवधमेंठ्येपद्शियते छोहि- 
तशुकुऋष्णेति । न जायत इति चाजा स्थात्, “मूलग्रकृतिरविक्ृतिः' 

इत्यभ्युपगमात् । नन््वजाझब्द्श्छागायां रूढ; । बाढम् | सा तु रूढि- 
रिह नाश्रयितुं शक्या, विद्याप्रकरणात् । सा च बह्ीः प्रजास्रेगुण्या- 
न्विता जनयति । तां प्रकृतिमज एकः पुरुषो जुषमाणः प्रीयमाणः सेब- 
मानो वानुशेते । ठामेवाविद्ययात्म॑त्वेनोपगम्य सुखी दुःखी मूढो5हमि- 
व्यविवेकतया संसरति । अन्य; पुनरजः पुरुष उत्पन्नविबेकज्ञानो विरक्तो 

१ अजामेकां--न जायत इत्यजा तां मूलप्रकृतिं लोहितशुक्ककृष्णां रज:सत्वतमोगुर्णा 
सरूपाज्ियुणात्मिका: प्रजा जनयन्ती एको5जो जीवस्तां शब्दादिविषयवूपतापन्नां जुष- 
माणः सन्ननुशेते निरन्तरं मुह्मति । जीवेन भुक्तो भोगो यस्या यस्यां वा तां जीवेब 

भुज्यमानामन्यः परमात्मा जद्दाति नास्यामासर्क्ति करोति । २ अवयवाः प्रधानस्य 
रजआदयस्तेषां धो रज्षकत्वादयस्लैः । ३ अजायन्त इति प्रजा महदादयः । तैग॒ण्य 
सुखदुःखमोद्दा:। ४ जत्रात्मत्वं तादात्यम् । 
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जहात्येनां प्रकृतिं भुक्तमोगां कृतभोगापवर्गा परित्यजति । मुच्यत इत्य- 
थ; । तस्माऋतिमूलेव प्रधानादिकल्पना कापिलानामिति । एवं प्राप्त 
ब्रूमः:---नानेन मत्रेण श्रुतिमत्त्वं सांख्यवादस्य शक्तयमाश्रयितुम् | नहाय 
मञ्र; खातव्येण कंचिदपि वाद समर्थयितुमुत्सहते । सर्वेत्रापि यया 

कयाचित्कल्पनया5जात्वादिसंपादनोपपत्ते: । सांख्यवाद एवेहाभिप्रेत 
इति विशेषावधारणकारणाभावान् । चमसवत् । यथादहि “अवबा- 

ग्बिल्श्रमस ऊर्ध्वबुश्न (बृ० २।२।३ ) इत्यस्मिन्मत्रे स्वातव्येणाये 
. नामासों चमसोउभिप्रेत इति न शकक््यते निरूपयितुम् । सर्वन्नापि यथा- 

कर्थचिद्वोग्बिल्त्वादिकल्पनोपपत्ते: । एवमिहाप्यविशेषोडजामेकामि्स्य 

मञ्ञस्य । नास्मिन्मत्रे प्रधानमेवाजाभिप्रेतेति शक्यते नियन्तुम्॥ ८ ॥ 
तन्न तु 'इदं तच्छिर एप ह्यवोग्विलश्वमस ऊर्ध्वबुश्नरः इति वाक्यशेषाच- 

मसविशेषप्रतिपत्तिभवति । इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति। अन्न ज्रूम:- 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा छयधीयत एके ॥ ९॥ 

परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतिःप्रमुखा तेजोबन्नलक्षणा चतुर्विधस्य भूत- 
ग्रामस्य प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तुशब्दोउवधारणार्थ: । मूत- 
तयलक्षणेवेयमजा विज्ञेया न गुणत्रयरुक्षणा । कस्मात् । तथाह्के शाखि- 

नस्तेजोबन्नानां परमेश्वरादुत्पत्तिमाम्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामामन- 

न्ति---“यद्भे रोद्धित रूप॑ तेजसस्तद्गप॑ यच्छुकं तदपां यस्क्ृष्णं तद्न्नस्या 
इति । तान्येवेह तेजोबन्नानि ग्रद्मभिज्ञायन्ते रोहितादिशब्द्सामान्यात् । 
रोहितादीनां च शब्दानां रूपविशेषेषु मुख्यत्वाद्भाक्तत्वाच्च गुणविषय- 

त्वस्य । असंदिग्घेन च संदिग्धस्य निगमने न्याय्ये मनन््यन्ते । तथेहापि 

'जह्मबादिनो वदन्ति । किंकारणं त्रपझः ( शे० १॥१ ) इत्युपक्रम्य॑ “ते 

ध्यानयोगालुगता अपश्यन्देवात्मशक्ति खगुणेनिंगूढामू (श्रे० १३ ) 
इति पारमेश्वयोंः शक्तेः समस्तजगद्दिधायिन्या वाक्योपक्रमेडवगमात् । 
किक तभततपिााह”।फहफैफ्:क् पप्पू» 

. १ दाब्दाद्युपलन्धिभोग: । गुणपुरुषान्यताधीरपश्ठज्यतेड्नेनेत्यपवग: ।,. २ शाखिन- 
इछन्दोगा: ।. ३ ते ब्रह्मगादिनोइनया रीत्या विश्वस्य ध्यानयोगेनाजुगता। परमा- 
त्मानमनु प्रविष्ट | के हक 

तक 
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वाक्यशेषेडपि 'ायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम! इति “ यो 
योनिं योनिमधितिष्ठ्येक: (श्वे० ४११०,११ ) इति च तस्या एवावग- 
मान्न खतत्ना काचित्मकृतिः प्रधान नामाजामन्नेणाम्रायत इति शक्पयते 
वक्तुम । प्रकरणात्तु सेव देवी शक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयो: प्राग- 
वस्थानेनापि सनञ्नेणान्नायत इस्युच्यते । तस्वाश्व॒ स्वविकारविपयेण जैरू- 
प्येण त्ररूप्यमुक्तम् ॥ ९॥ 

कर्थ पुनस्तेजोबन्नात्मना त्रेरूप्येण त्रिरूपाजा प्रतिपत्तुं शक्यते। 
यावता न तावत्तेजोबन्नष्वजाकृतिरस्ति । नच तेजोबन्नानां जातिश्रवणा- 
दजातिनिमित्तोडप्यजाशब्दः संभवतीति | अत उत्तर पठति--- 

कस्पनोपदेशाच मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 
नायमजाकृतिनिमित्तोडजाशब्द; । नापि यौगिक; । किं तहिं करुपनो- 

पदेशोडयम । अजारूपकछु प्तिस्तेजोबन्नलक्षणायाश्वराचरयोनेरुपदिश्यते । 
यथाहि लोके यदृच्छया काचिदजा लोहितशुक्लकृष्णबणो स्थाट्रहुबकेरा 
सरूपबरकंरा च, तां च कश्चिदजो जुपमाणोडनुशयीत, कश्रिल्ैनां 
भुक्तमोगां जह्यातू, एबमियमपि तेजोबन्नलक्षणा भूतप्रकृति खिवणो 
बहु सरूप॑ चराचरलक्षण विकारजातं जनयति, अविदुषा च॒ क्षेत्रशेनो- 
पञ्ुज्यते विदुषा च परित्यज्यत इति । नचेद्माशक्धितव्यमेकः क्षेत्रश्ोउनुशे- 
तेडन्यो जहातीद्यतः श्षेत्रज्ञभेदः पारमार्थिकः परेषासिष्ठट: प्राप्रोतीति । 

नहीय॑ क्षेत्रज्ञभेदभ्रतिपिपादयिषा किंतु बन्धमोक्षव्यवस्थाप्रतिपिपादुयिषा 

त्वेषा । प्रसिद्ध तु भेदमनूय बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपायते । भेद्स्तुपा- 
घिनिमित्तो  मिथ्याज्ञानकल्पितो न पारमार्थिक; । “णएको देवः 

सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वमूतान्तरात्मा इत्यादिश्रुतिभ्यः । मध्वा- 
दिवत् । यथा आदिलस्थामघुनो मधुत्वम्ू ( छा० ३।१ ), वाचश्ा< 
घेनोर्धनुत्वम्ू ( बृू०. ५।८ ), युलोकादीनां चानप्नीनामप्रित्वम् ( ब्रु० 

१ अविद्याशक्तियौनि: सा च॒ श्रतिजीवं नानेत्युक्तमतो वीप्सोपपन्ना | ९ बहुबकरा 
बहुशावा । वर्केरो बालपशु३ । 

१९ ब्ु० सु० 



१५८ ब्रह्मसूत्रशाइरभाष्यम् | [ अधि. ३ सू, ११ 

८।२।९ ) इल्येबंजातीयक कल्प्यते, एवमिदमनजाया अजात्व॑ कल्प्यत 

इत्यर्थ: । तस्मादविरोधस्तेजोबन्नेष्वजाशब्द्प्रयोगस्य || १० ॥ 

३ संख्योपसंग्रहाधिकरणम् | खू० ११-१३ 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच ॥ ११ ॥ 
एवं परिहते5प्यजामत्र पुनरन्यस्मान्मबआञात्सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते । 

“यस्मिन्पन्च पथ्वजना आकाशश्व भप्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं 

विद्वान्त्रह्माम्तो5मृतम' ( बृ० ४।४७।१७ ) इति | अस्समिन््मओ्रे पश्च पश्च- 
जना इति पश्चसंख्याविषयाउपरा पश्चसंख्या श्रयते पच्चशब्दद्य- 
दशनात् । त एते पञ्चपच्चका: पश्चविंशति: संपद्यन्ते | तथा पनच्च- 

विंशतिसंख्यया यावन्तः संख्येया आकाइ्डयन्ते तावन्येब च तत्त्वानि 
सांख्ये: संख्यायन्ते---“मूलप्रक्ृति रविक्रतिर्महदाद्या: प्रकृतिविक्रतयः सप्त । 
पोडशकश्व विकारो न प्रकृतिन विकृृतिः पुरुष: ( सांख्यका० ३ ) 

इति । तया श्रुतिप्रसिद्धया पश्चर्विशतिसंख्यया तेषां स्प्रतिप्रसि- 
ड्वानां पश्चविंशतितत्त्वानामुपसंग्रहात्पराप्तं पुनः श्रुतिमत्त्वमेव प्रधाना- 
दीनामू । ततो बूमः--न संख्योपसंग्रह्मदपि प्रधानादीनां श्रुति- 
मत्त्व॑ प्रयाशा कतेव्या । कस्मात् | नानाभावात् । नाना हमेतानि 

पञ्चविशतिस्तक््तानि । नेषां पच्चशः पञच्चशः साधारणो धर्मो- 
5स्ति, येन पश्चरविशतेरन्तराले पराः पशञ्च पच्चसंख्या निविशेरन। 
नह्मेकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु हित्वादिकाः संख्या निविशन्ते । 
अथोच्येत पश्चविंशतिसंख्येवेयमवयवद्दधा रेण लक्ष्यते, यथा “पश्च सप्र 
च वर्षाणि न ववर्ष शतकतु: इति द्वादशवार्षिकीमनाबृष्टिं कथयन्ति 

१ मूलप्रकृतिरविकृृति:ः अन्यस्य कस्यचिद्विकारो न । मह॒द॒हंकारपश्वतन्मात्राणि सप्त 
प्रकृतिविक्षतयः । महानहंकारस्य प्रकृतिमूलप्रकृतेबिकृतिः । अहंकारोषपि तामसस्तन्मा- 
आणां प्रकृतिः । सात्विकादयस्त्वेकादशेन्द्रियाणां तन्मात्राण्याकाशादीनां स्थूलानां 
प्रक्रतयः । पश्चभूतान्येकादशेन्द्रियणि षोडशको गणो विकार एवं । एथिव्यादीनां 
चटादिप्रकृतित्वेषपि तत्त्वान्तराप्रकृतित्वाद्विकृतय एवं । पुरुषस्तु कोटस्थ्यात्प्रकृतिविकृति- 
त्वविरदीद्यर्थ: । 



अधि. ३ सू. ११] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः । १५७५९ 

तद्ददिति । तद्पि नोपपद्मयते | अयमेवास्मिन्पक्षे दोषो यल्क्षणाश्रयणीया 
स्मात् । परश्ात्र पत्चशब्दो जनशब्देन समस्तः पश्चजना इति, 

पारिभाषिकेण खरेणेकपदत्वनिश्चयात् । प्रयोगान्तरे च पञ्चानां त्वा 
पश्वजनानाम्! ( ते० १।६।२।२ ) इत्येकपयेकस्वर्यकविभ क्तिकसववावग- 
मात् । समस्तत्वाच्च न वीप्सा पञ्च पश्चेति | नच पञ्चकट्यहपगहर्ण 

पञ्च पथ्चेति | नच पश्चसंख्याया एकस्या: पथ्वसंख्यया परया विशे- 
षणं पशञ्च पच्चका इति | उपसजेनस्यथ विशेषणेनासंयोगात् । नन््वापन्न- 

पञ्चसंख्याका जना एवं पुनः पञ्चसंख्यया विशेष्यमाणा: पश्चविंशतिः 
प्रत्येष्यन्ते । यथा पद्ल पशथ्चपूल्य इति पश्चविंशतिपूछाः प्रतीयन्ते 
तद्वतू । नेति जूमः । युक्ते यत्पच्यपूलीशब्दस्य समाहाराभिप्रायत्वा- 

त्कतीति सत्यां भेदाकाड्भायां पन्च परश्वपूल्यथ इति विशेषणम् | इह तु 
पञ्च जना इत्यादित एवं भेदोपादानात्कतीत्सत्यां भेदाकाड्लायां न 
पत्च पश्चजना इति विशेषणं भवेत् | भवदपीद॑ विशेषणं पश्चसंख्याया 
एवं भवेत् , ततन्न चोक्तो दोष; । तस्मात्पल्व पच्चजना इति न पच्न- 
विंशतितत्त्वाभिष्रायम् । अतिरेकाच्च न पञ्चरविंशतितत्त्वाभिष्रायम् । 
अतिरेकी हि. भवद्यात्माकाशाभ्यां परश्चविंशतिसंख्यायाः । आत्मा 

तावदिह प्रतिष्ठां प्रद्याधारत्वेन निर्दिष्ट; | यस्मिन्निति सप्तमीसूचितस्य 

“'तमेव मन््य आत्मानम! इस्यात्मत्वेनानुकषेणात् । आत्मा व चेतन: 
पुरुष: । स च पश्चविंशतावन्तगेत एवेति न तस्थेवाधारत्वमाधेयत्वं 
च युज्यते । अथोन्तरपरिश्रहे च तत्त्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुद्ध 
प्रसज्येत । तथा “आकाशश्र प्रतिष्ठित: इल्याकाशस्थापि पश्चविंशता- 

वन्तगेतस्थ न प्रथगुपादान न्याय्यम् । अर्थान्तरपरिग्रहे चोक्त दूबणम् । 
कर्थ च संख्यामात्रश्नवणे सत्यश्रुतानां पद्नरविशतितक्त्वानामुपसंग्रह:ः 
प्रतीयते । जनशब्दस्य तत्त्वेष्चरूढत्वात् । अथोॉन््तरोपसंप्रहेडपि संख्यो- 

पपत्ते! । कर्थ तहिं पनञ्न पश्चजना इति । उच्यते--“दिक्संख्ये 

संज्ञायाम' ( पा० सू० २।१।५० ) इति विद्ोेषणस्मरणात्संज्ञायामेव 

१ मेदों विशेषणमम्॥। ३२ अतिरेक आधिक्यम् । ३ उत्तदोषः संख्याधिक्यम् । 



१६० ब्रद्मसूत्रशाक्वरभाष्यमू । [ अधि. ३ सू. रश 

पतद्चशव्दस्य जनशब्देन समास; । ततश्व रूढत्वाभिप्रायेणेव केचि- 
त्पद्बजना नाम विवक्ष्यन्त न सांख्यतत्त्वाभिप्रायेण । ते कतीत्यस्या- 
माकाहायां पुनः पन्निति प्रयुज्यते । पदञ्नजना नाम ये केचित्ते च 
पत्चिवेट्यरर्थ: । सप्तपेयः सप्तेति यथा ॥ ११ ॥ 

के पुनस्ते पदन्नजना नामेति, तदुच्यते--- 

प्राणादयों वाक्यशेषात् ॥ १२॥ 
“यस्मिन्पत्व पम्चनजनाः इत्यत उत्तरस्मिन्मअ ब्रह्मखरूपनिरूपणाय 

प्राणादयः पनद्न निर्दिप्टाः---'प्राणस्य प्राणमुत चश्लुपश्चक्षुरुस श्रोत्रस्य 
श्रोज्मन्नस्याज्न मसनसो ये मनो विदुः” इति। तेडन्न वाकक््यशेपगताः 

संनिधानात्पद्नजना विवक्ष्यन्ते | कर्थ पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः । 
तत्वेषु वा कर्थ जनशब्दप्रयोगः । समाने तु असिद्धयतिक्रमे वाक्य- 
शोषवशात्प्राणादय. एवं अद्दीतृव्या भवन्ति । जनसंबन्धान्च प्राणादयों 

जनशब्दभाजों भवन्ति । जनवचनश्व पुरुषशब्द; प्राणेषु प्रयुक्त: ते वा एते 
पम्न त्रह्मपुरुषा: (छा० ३।१३।६ ) इत्यत्र। 'प्राणो ह पिता ग्राणो ह माता” 
(छा० ७।१५।१ ) इत्यादि च ब्राह्णम् । समासबलाब्॒ समुदायस्य 
रूढत्वमविरुद्धमू । कं पुनरसति प्रथमप्रयोगे रूढिः शक्याश्रयितुम् । 

शक्योद्धिदादिवदित्याह । प्रसिद्धार्थसं निधाने ह्मप्रसिद्धार्थ: शब्द: प्रयुज्य- 
मानः समभिव्याहारात्तद्विषयो नियम्यते, यथा “उद्धिदा यजेत' “यूप॑ 
छिनत्ति' 'वेदिं करोति! इति। तथायमपि पतन्चजनशबव्दः समासान्वा- 

ख्यानाद्वगतसंज्ञाभावः संज््याकाह्ली वाक्यशेषसमभिव्याहतेषु प्राणा- 
दिपु वर्तिष्यते । केश्रित्तु देवाः पिवरो गन्धवों अझुरा रक्षांसि च 
पद्नच पद्चजना व्याख्याता;। अन्येश्व चत्वारो वणों निर्षोदपत्वमाः 
परिग्ृहीता: । कचिच्च “यत्पाञ्वजन्यया विशा (ऋ० सं० ८।५३।७ ) 

इति प्रजापरः प्रयोग; पद्चजनशब्दस्य दृइ्यते । तत्परिग्रहेडपीह न 

१ उतशब्दोध्प्यर्थ: । ये प्राणादिग्रेरक तत्साक्षिणमात्मानं विदुस्ते ब्रह्मविद् इत्यर्थ: । 
२ जनवाचकः शब्दों जनशब्दः । पश्चजनशब्द इति यावत् । ३ झाद्गायां ब्राह्मणा« 

ज्ातो निषाद: । 
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कश्चिद्विरोधः । आचायेस्तु न पश्चर्विशतेस्तत्त्वानामिह प्रतीतिरस्तीलेव- 
परतया “आणादयो वाक्यदहोेषात्' इति जगाद ॥| १२ ॥ 

भवेयुस्तावत्माणादयः पश्चजना माध्यंदिनानां येउचन्न प्राणादिष्वाम- 
ननन््ति । काण्वानां तु कथ्थ प्राणादयः पश्चजना भवेयुर्ये5न्न॑ प्राणादिषु 
नामनन्तीति । अत उत्तर पठति--- 

ज्योतिषैकेषामसत्यन्ने | १३ ॥ 
असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पश्चसंख्या पूर्यत । तेडपि 

हि यस्मिन्पभ्व पद्लजना: इत्यतः पूर्वस्मिन्मत्र ब्रह्मस्वरूपनिरूपणा- 
येब ब्योतिरधीयते---“तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिःः इति । कर्थ पुनरुभये- 
घामपि तुल्यवदिद ज्योति; पण्यसान समानमञ्रगतया पदश्चसंख्यया 

केपांचिद्वद्मते केषांचिन्नेति । अपेक्षाभेदादियाह । माध्यंदिनानां हि 
समानमञ्रपठितप्राणादिपश्चजनलाभाजन्नास्मिन्मआान्तरपठिते. ज्योतिष्य- 

पेक्षा भवति | तदलाभात्तु काण्वानां भवल्यपेक्षा | अपेक्षाभेदाच्र समा- 
नेडपि मञ्ने ज्योतिषो ग्रहणाप्रहणे । यथा समाने5प्यतिरात्रे बचनभे- 
दात्पोडशिनो ग्रहणाग्रहणे तद्ठतू । चदेव न वावच्छुतिग्रसिद्धि: काचि- 

स्रधानविषयास्ति । स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते | १३ ॥ 

४ कारणत्वाधिकरणम् । छू० १४-१५ 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४॥ 
प्रतिपादित त्रह्मणो छक्षणम् । प्रतिपादित च॒ ब्रह्मविषयं गतिसा- 

मान्य वेदान्तवाक्यानाम् | प्रतिपादित च प्रधानस्थाशब्दत्वम् । तत्रेदम- 
परमाशक्ुते---न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो त्रह्मविषय वा गतिसामान्य 
वेदान्तवाक्यानां प्रतिपत्त शक््यम् । कस्मात् । विगानदशेनात् । 
प्रतिवेदान्त हान्यान्या सश्टिर्पलभ्यते क्रमादिवेचितच्यात्ू । तथाहि--- 
कचित् “आत्मन आकाशः संभूतः (तै० २।१ ) इत्याकाशादिका 

। हि 
(टी फट 

१ अन्न षोडशिग्रहणाग्रहणवद्राक्यमेदाज्योतिषो विकल्प: । २ आदिप्रहणाद- 
ऋमो5पि गृह्मते । 
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सृष्टिराज्नायते । कन्क्सिजभआविका---“तत्तेजोडर्ूजत ( छा० ६।२॥३ ) 
इति । कचित्माभादिका--“स प्राणमस्जत प्राणाच्छुद्धाम ( प्र० 

.६।४ ) इति कबिद्क्रमेणेब लोकानासुत्पत्तिराम्नायते--“स इमॉलोकान- 
सजत । अम्भो मरीचीर्मरमाप: (एऐ० उ० ४।१॥२ ) इति । तथा 
कचिदसत्पूर्विका सृष्टिः पठ्यते---'असदह्ठा इद्मग्र आसीत्ततो के 

सदजायत' (तै० २७ ) इति । “असदेवेदमग्र आसीत्तत्सदासी- 
त्तत्समभवत्' ( छा० ३।१९।१ ) इति च । कचिदसद्वादनिराकरणेन 

सत्पूर्बिका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते--/तद्धेक आहुरसदेवेदमप्र आसीत्' 

इत्युपक्रम्य 'कुतस्तु खछु॒सोम्येव स्थादिति होवाच कथमसतः सज्जा- 
येतेति सक्त्वेव सोम्येद्मत्न आसीतः (छा० ६।२।१,२ ) इति । 
कचित्खयंकतेकेव व्याक्रिया जगतो निगयते---“तद्धेद॑ तहां व्याक्ृत- 
मासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रितत! ( बृ० १॥४।७ ) इति । एवमने- 
कधा विप्रतिपत्तेर्वस्तुनि च विकल्पस्थानुपपत्तेने वेदान्तवाक्यानां 
जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या । स्मृतिन्यायप्रसिद्धिम्यां तु कारणा- 
न्तरपरिग्रहो न््याय्य इति । एवं प्राप्ते बूस:--सत्यपि प्रतिवेदान्तं रूज्यमाने- 
प्वाकाशादिषु क्रमादिद्वारके विगाने न स्रष्टरे किंचिट्टिगानमस्ति | कुतः । 
यथाव्यपदिष्ठोक्ते: | यथाभूतो द्येकस्मिन्वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेश्वरः स्वो- 
त्मैकोउद्वितीयः कारणत्वेन व्यपविष्टस्तथाभूत एवं वेदान्तान्तरेष्बपि 
व्यपदिश्यते । तद्यथा--“सर्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( ते० २।१ ) इति । 
अन्न तावज्ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामयिवृत्ववचनेन चेतन 
बह्म न्यरूपयद्परप्रयोज्यत्वेनेश्वरं॑ कारणमत्रवीत् । तंद्विषयेणेव परेणा- 
त्मशब्देन शरीरादिकोशपरंपरया चान्तरनुप्रवेशनेन सर्वेषामन्तः प्रत्य- 
ग़ात्मान निरधारयतू । “बहु स्थां प्रजायेयः ( ते० २।६ ) इति चात्म- 
विषयेण बहुभवनानुशंसनेन रुज्यमानानां विकाराणां स्रष्टरमेदम- 

१ अम्मयशरीरप्रचुरखगछोको उम्भःशब्दार्थ: । सूथेररिमव्याप्तोइन्तरिक्षलोको मरी- 
चयः: । मरो मरणधर्मा मर्ल्: । अब्बहुलाः पातालछोक आप इति श्रुत्यर्थः । 
३ प्रक्रिया सृष्टि: । ३ ततू तत्र कारणे। एके बाह्या: । ४ तद्विषयेण ब्रह्मविषयेण । 
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भाषत । तथा “इर्द सर्वभमस्तजत । यदिदं किंच' ( तै० २।६ ) इति 
समस्तजगत्सृष्टिनिर्देशेन प्राक्सष्टेरद्धितीयं स्रष्टारमाचष्टे । तदत्र यह- 
क्षणं त्रह्म कारणसत्वेन विज्ञातं तहुममेब्सन्यत्रापि विज्ञायते---सदेव 
सोम्येदमप्त आसीदेकमेवाह्वितीयमः “तदैक्षत बहु स्थां प्रजायेयेति । 
तत्तेजोडस्जत' ( छा० ६।२।१,३ ) इति । तथा “आत्मा वा इद- 
मेक एवागप्र आसीज्नान्यत्किचन मिपरतू । स ईक्षत छोकान्न सजे 
( ए० उ० ४।१।१९,२ ) इति च । एवंजातीयकस्य कारणसरूप- 
निरूपणपरस्य वाक्यजातस्थ ॒प्रतिवेदान्तमविगीतार्थत्वात् । कार्यविषय 
तु विगान॑ दृश्यते क्चिदाकाशादिका सृष्टिः क्चित्तेजआदिकेट्ेवंजा- 
तीयकम् । नच कार्येविपयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्ववेदान्ते- 
ध्वविगीतमधिगम्यमानमविवक्षितं भवितुमहतीति शक्यते वक्तुमू। 
अतिप्रसड्भरातू । समाधास्यति चाचायेः कार्यविषयमपि विगानं “न 
वियदश्रुतेः ( त्र० सू० २।३।१ ) इत्यारभ्य भवेदपि कार्येस्यथ विगी- 
तत्वमप्नतिपायत्वातू । नह्ामययं॑ सृश्लादिप्रपद्चः प्रतिपिपादयिषितः । 
नहि तत्पतिबद्धः कश्रित्पुरुषार्थों दृश्यते श्रूयते वा । नच कत्पयितुं 
शक्यते, उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र बअह्मविषयेवाक्यै; साकमेक- 
वाक्यताया गम्यमानत्वात्ू । दर्शयति च सृध्मादिश्रपद्नस्य ब्रह्मप्रति- 
पत्त्यर्थतामू---“अज्ेन सोम्य रैज्लेनापो मूलमन्विच्छाह्लिः सोम्य 
झुज्लेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुब्बेन सन्मूछमन्विच्छ' 
(छा० ६।८।४ ) इति । मदाविदृष्टान्तैश्व कार्यस्य कारणेनाभेद 
बदितुं सश्मादिप्रपद्चः श्राव्यत इति गम्यते । तथाच संप्रदायबिदां 
वदन्ति---“मह्लोहवविस्फुलिब्नादे। सृष्टियों चोदिताउन्यथा । उपाय: 
सो5बताराय नास्ति भेदः कर्थंचन ॥! ( माण्डू० ३।१५ ) इति। 
ब्रह्मप्रतिपत्तिप्रतिबद्धं तु फर्ल श्रूयते--“अक्मविदाप्रोति परम! ( तै० 

१ मिषत् सव्यापारम्। २ अविरुद्धार्थकत्वात् । ३ झुज्नेन कार्येण ।.४ अन्नान्य थान्यथेति 
वीप्सा द्रष्टन्या । अवताराय ब्रह्मधीजन्मने । अतस्तदन्यथास्वेडपि ब्रद्मणि न भेद: ॥ 
ज्ञेये विगानं न । 



१६४ ब्रह्मसुत्नशआइुरभाष्यमू ।॥ [ अधि. ४ सू., १५ 

२।१ )' 'तरति शोकमात्मवित्” ( छा० ७।१।३ ) “तमेव विदित्वाउति- 
सत्युमेति! ( श्रे० ३।८ ) इति। प्रद्मक्षावगर्म चेदं फलम् | “तत्त्वमसि' 
इत्यसंसायोत्मत्वप्रतिपत्ती सत्यां संसायोत्मत्वव्यावृत्तेः ॥ १४ ॥ 

यत्पुनः कारणविषय विगान॑ द्शितम--“असद्वा इदमग्र आसीत्' 
इत्यादि तत्परिहर्तव्यम् । अन्नोच्यते-- 

समाकषोत् ॥ १७॥ 
“असद्ठा इदमग्र आसीत् (तै० २।७ ) इति नात्रासत्रिरात्मकं कारणत्वेन 

श्राव्यते । यतः “असन्नेव स भवति । असद्गह्मेति वेद चेत् । अस्ति त्रह्मति 

चेढ्ेंद । सन््तमेन ततो विदु:” इत्यसद्वादापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्ह्मा- 
ज्नमयादिकोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निधोये 'सो5कामयत' इति तमेव 
प्रकृतं समाकृष्य सप्रपन्नां स्र्टिं तस्माच्छावयित्वा “तत्सत्यमित्याचक्षते' 
इति चोपसंहत्य 'तद॒प्येषः शछोको भवति' इति तस्मिन्नेव प्रकृतेडर्थे शछोक- 
मिममुदाहरति---असद्वा इदमग्र आसीत इति । यदि त्वसन्निरात्मक- 

मस्मिव्छोकेउभिग्रेयेत ततोडन्यसमाकषेणेउन्यस्योदाहरणादसंबद्ध॑ वाक्य- 
मापचेत । तस्मान्नामरूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्ध 
इति तदक््याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्ते:ः सदेव ब्रह्मासदिवासी दित्यु- 
पचयेते । एपेव “असदेवेदम्न आसीत्' ( छा० ३॥१९॥१ ) इल्यत्रापि 
योजना । “तत्सदासीत! इति समाकषेणात् । अल्यन्ताभावाभ्युपगमे 

हि तत्सदासीदिति कि समाकृष्येत । “'तद्भैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत! 
( छा० ६।२।१ ) इलत्रापि न श्रुलन्तराभिप्रायेणायमेकी यमतोपन्यासः । 
क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पस्थासंभवात् । तस्माच्छृतिपरिगृहीत- 
सतपक्षदाब्यायेवार्य मन्दमतिपरिकलियितस्थासत्पक्षस्योपन्यस्थ निरास 

इति द्रष्टटयम् । “तद्धेदं तह्ोब्याकृतमासीत्' (बरृ० १।४।७ ) इल्य- 
त्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते, 'स एप इह प्रविष्ट 
आनखाग्रेभ्यः इल्यध्यक्षस्य व्याक्ृतकायोनुप्रवे शित्वेत समाकषात् । 

१ ततू तत्न ब्रह्मणि । 'होको मञत्र: | २ अध्यक्ष: कर्ता । 
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निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे हानन्तरेण प्रकृतावठम्बिना स इत्यनेन 
सर्वनाम्ना क; कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत । चेतनस्थ चायमा- 

त्मनः. शरीरेडनुप्रवेश! अूयते । प्रविष्टस्थ चेतनत्वश्रवणात् 
“पहुयंश्रक्षु आण्वञ्ञोत्र मन्वानो मन: इति | अपिच याहशमिद्- 
मेदत्वे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमार्ण जगत्साध्यक्ष॑ व्याक्रेयित एवमादि- 
सर्गेडपीति गम्यते । दृष्टविपरीतकस्पनानुपपत्ते; । श्रुयन्तरमपि “अनेन 

जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' (छा० ६।३॥२ ) इति 
साध्यक्षामेब जगतो व्याक्रियां दशेयति । व्याक्रियत इत्पपि कर्मकर्तरि 
लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि सोकयेमपेक्ष्य द्रष्टटय; । यथा रूयते 
केदारः स्वयमेवेति सत्येब पूर्णके लवितरि। यद्दा कर्मण्येबेष लकारो- 
इर्थाक्षिप्तं कतोरमपेक्ष्य द्रष्टटयः । यथा गम्यते ग्राम इति ॥ १५॥ 

५ बालाक्यधिकरणम् । सू० १६-१८ 
जगद्दवाचित्वात् ॥ १५ ॥ 

कोषीतकिब्राह्मण बालाक्यजातशन्रुसंवादे श्रूयते--“यो वै बाराक 
एतेषां पुरुषाणां कतो यस्य वेतस्कर्म स वेद्तिव्य// (को० ज्ा० 
४।१९ ) इति । तत्र कि जीवो वेदितिव्यत्वेनोपदिश्यत उत मुख्य; 
प्राण उत परमास्मेति विशय; | कि तावत्प्राप्तम् । प्राण इति । 
कुतः । “यस्य वेतसकर्म' इति श्रवणात् । परिस्पन्द्लक्षणस्य च कर्मणः 

प्राणाभ्रयव्वात् । वाक्यदेषे च “अथास्मिन्प्राण एवैथघा भवति! 
इति प्राणशव्द्द्शेनात् । प्राणशब्द्स्य च आुख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात् 

ये चेते पुरस्ताद्वालाकिना “आदित्ये पुरुषश्रन्द्रमसि पुरुष: इत्येब- 
मादयः पुरुषा निर्दिष्टास्तेंवामपि भवति प्राणः कतीो प्राणावस्थाविशेष- 

त्वादादिद्यादिदेवतात्मनामू । 'कतम एको देव इति प्राण इति 
से ब्रह्म लदिल्याचक्षते' (बरृ० ३॥९९) इति श्रुलन्तरप्रसिद्धेः । 

१ चथ्ुईश, श्रोत्रे श्रोता, मनो मन््तेत्युच्यते । २ अयत्वे इदानीम्। ३ एतज्जगद्यस्य 
कर्म । क्रियत इति व्युत्पत्त्या कार्यमित्यर्थ:। ४ स प्राण: । ल्यत् परोक्षम् । 



१६६ ब्रह्मसूत्रशाक्ुरभाष्यमू । [ अधि. ५ सू. १६ 

जीवो वायमिह वेद्तिव्यतयोपदिश्यते । तस्थापि धमोधर्मलक्षणं कर्म 

शकयते श्रावयितुम् यर्य वैतत्कर्म' इति । सोडपि भोक्तत्वाद्शोगोपकरण- 
भूतानामेतेषां पुरुषाणां कर्तोपपय्यते । वाक्यशेषे च जीवलिब्डमवगम्यते । 
यैत्कारणं वेदितिव्यतयोपन्यस्तस्थ पुरुषाणां कतुरवेदनायोपेत बाछाकिं प्रति 

बुबोधयिषुरजातशत्रः सुप्त पुरुपमामब्यामत्रणशब्दाश्रवणातआाणादीनाम- 
भोक्तत्व॑ प्रतिबोध्य यश्टिघातोत्थानात्प्राणादिव्यतिरिक्ते जीव॑ भोक्तारं 

प्रतिबोधयति । तथा परस्ताद॒पि जीवलिब्ञमवगम्यते--“तथथा श्रेष्ठी 

खेभुड्टे यथा वा सवा; भरेष्ठिन भुअन्त्येवमेवेष प्रज्ञात्मेतेरात्ममिभुद्धे एबमे- 
बैत आत्मान एतमात्मान भुझ्जन्ति' (को ० त्रा० ४।२० ) इति | प्राण श्ृत्त्वान्व 
जीवस्योपपन्न॑ प्राणशब्द्त्वम् । तस्माज्जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह ग्रहणीयो न 
परमेश्वरः, तलिद्लानवगमादिति । एवं प्राप्ते जूम:---परमेश्वर एवायमेतेषां 
पुरुषाणां कर्ता स्थात् | कस्मात् | उपक्रमसामथ्योत् । इह हि बालाकि- 
रजातशनत्रुणा सह “ब्रह्म ते त्रवाणि! इति संवदितुमुपचक्रमे ।स च कति- 
चिदादितद्यायधिकरणान्पुरुषानमुख्यत्रह्मदष्टिभाज उक्त्वा तुृष्णी बभूव । 
तमजातशत्रु; “मृपा वे खलु मा संवदिष्ठा ब्रह्म ते बत्रवाणि! इत्यमुख्य- 
ब्रह्मवादितयापोद्य तत्कतोरमन्य वेदितव्यतयोपचिक्षेप । यदि सोड्प्यमु- 
ख्यत्रह्मदृष्टिभाकू स्थादुपक्रमों बाध्येत । तस्मात्परमेश्वर  एवाये 
भवितुमहंति । कठैत्व॑ं चेतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्थ स्वातव्ये- 
णावकल्पते । “यस्य वैतत्कर्म' इत्यपि नाय॑ परिस्पन्दलक्षणस्थ धर्मा- 
घर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देश! । तयोरन्यतरस्याप्यप्रकृतत्वात् । 
असंशब्दितत्वाच्च । नापि पुरुषाणामयं निर्देश: । एतेपां पुरुषाणां 
कर्तेत्येव तेषां निर्दिष्टत्वात् । लिज्लनवचनविगानाधच नापि पुरुषविषयस्य 
करोट्र्थस्य क्रियाफलस्य वाय॑ निर्देशः, कठेशब्देनेव तयोरुपात्तत्वात् 
पारिशेष्यात्नयक्षसंनिहित॑ जगत्सर्वनाम्रेतच्छब्देन निर्दिश्यते । क्रियत 
इति च तदेव जगत्कर्म । नन्नु जगद॒प्यप्रकृतमसंशब्दित च। सलमे- 
तत् । तथाप्यसति विशेषोषपादाने साधारणेनार्थेन संनिधानेन संनि- 

१ यत्कारणं यस्माजीवं बोधयति तस्मादस्ति स॒प्तोत्थापनं जीवलिज्नमिति योजना । 



अधि. ५ सू. १७] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः । १६७ 

हितवस्तुमात्रस्थायं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित् | विशेषसं- 

निधानाभावात् । पूर्वत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोपादाना- 
द्विशेषितं जगदेवेहोपादीयत इति गम्यते । एतदुक्त भवति---य एतेषां 

पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कतों, किमनेन विशेषेण, यस्य ऋत्ल्मेव 
जगदविशेषितं कर्मेति । वाशब्द एकद्रेशावच्छिन्नकतेत्वव्यावृक्ष्यर्थः । 
ये बाढाकिना न्रद्मत्वाभिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेषामत्रह्मत्वख्यापनाय 
विशेषोपादानम् । एवं आह्यणपरित्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां 
जगतः कर्ता वेदितव्यतयोपदिश्यते । परमेश्वरश्व सर्वजगतः कतो सर्व- 
वेदान्तेष्ववधारितः ॥। १६ ॥ 

जीवमुख्यप्राणलिड्ञान्नेति चेत्तद्याख्यातम् ॥ १७ ॥ 
अथ यदुक्त वाक्यशेषगताज्जीवलिड्जान्मुख्यप्राणलिड्राथ् तयोरेवा- 

न्यतरस्येह् ग्रहण न््याय्य न परमेश्वरस्पति । तत्परिहर्तव्यम् | यत्रो- 
च्यते--परिहतं॑ चेततू “नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्' ( ब्र० 
सू० १।१।३१ ) झल्यन्न । त्रिविध ह्यत्रोपासनमेव॑ सति प्रसज्येत 
जीवोपासन मुख्यप्राणोपासन अल्योपासन॑ चेति । न चेतन्र्याय्यम् । 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि बत्रह्मविषयत्वमस्य वाक्यस्यावगम्यते । तत्रो- 

पक्रमस्थ तावद्रद्वविषयत्व॑ दर्शितम् । उपसंहारस्यापि निरतिशयफलश्र- 
वणाद्रह्मविषयत्व॑ दृश्यते---“सवॉन्पाप्मनो पहल सर्वषां च भूतानां 
श्रप्चय खाराज्यमाधिपत्यं पर्यति य एवं वेद! इति । नन््वेत्र सति 
प्रतर्देनवाक्यनिर्णयेनेवेद्मपि वाक्य निर्णयेत । न निर्णीयते । यर्य 
वेतत्कर्म इत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तन्नानिधोरितत्वात् । तस्मादत्र जीव- 
मुख्यप्राणशड्ढड। पुनरुत्यद्यममाना निवत्येते । प्राणशब्दोडपि त्रह्मविषयों 
दृष्ट:ः 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मन; ( छा० ६।८।२ ) इत्यन्न | जीवलिड्ड- 
मप्युपक्रमोपसंदारयोज्रेह्विषयत्वादभेदाभिशप्रायेण योजयितव्यम् ॥१७॥ 

१ ब्राह्मणा भोजयितव्या: परिव्राजकश्वेत्युक्ते सामान्यविशेषाम्यां सेनिद्वितसवैत्राह्म- 
णवत्ू । २ श्रेष्ठ गुणाधिक्यम्, आधिपल्य नियन्तृत्वम् , खाराज्यमनियम्यत्वमिति भेदः । 



१६८ ब्रह्मसूत्रशाकह्ृरभाष्यमू । [ अधि. ६ सू, १९ 

अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रश्न्याख्यानाभ्यामपि चैवसेके ॥ १८॥ 
अपिच नेवात्र विवदितव्य जीवप्रधान वेदं॑ वाक्य स्याव्रद्प्रधानं 

वेति । यतोडन्याथ जीवपरामश ब्रक्षप्रतिपत्त्यर्थमस्मिन्वाक्ये जैमिनि- 
राचार्यो मन््यते । कस्मात् । प्रशभ्नव्याख्यानाभ्याम् । भ्रश्नस्तावत्सुप्त- 
पुरुषप्रतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीवव्यतिरि- 

क्तविषयो दृश्यते--'केष एतद्वालाके पुरुषो5शयिष्ट कक वा एतदभू- 
त्कुत एतदागात्' ( को० त्रा० ४।१९ ) इति । श्रतिवचनमपि “यदा 

सुप्रः खप्नं न कंचन पर्यलथास्मिन्प्राण एवेकधा भवति' इत्यादि 
“एतस्मादात्मन; प्राणा यथायतन विग्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यों देवा देवेभ्यों 

लछोका; ( को० त्रा० ४।२० ) इति च । सुषुप्तिकाले च परेण त्रह्मणा 
जीव एकतां गच्छति । परस्माश्च ब्रह्मण: प्राणादिकं जगज्ञायत इति 

वेदान्तमयादा । तस्मायत्रास्य जीवस्य निःसंबोधतास्वच्छतारूपः स्वाप 
उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहित॑ खरूपं, यतस्तद्धंशरूपमागमनं, सोडउत्र 
परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते । अपिचेवमेके शाखिनों 
वाजसनेयिनो3स्मिन्नेव बालाक्यजातशन्रुसंवादे स्पष्ट विज्ञानमयशब्देन 

जीवमाम्नाय तब्यतिरिक्त परमात्मानमामनन्ति---“य एब विज्ञानमय३ 

पुरुष; कैष तदाभूत्कुत एतदागात्! (ब्रृू० २।१॥१६ ) इति प्रश्ने । प्रतिव- 
चने5डपि “य एपोउन्तहद्य आकाशस्तस्मिञ्शेते' इति.। आकाशशब्द्श्व 
परमात्मनि ग्रयुक्तः 'दृहरोडस्मिन्नन्तराकाश: ( छा० ८।१।१ ) इझलत्यत्र । 

“सर्व एत आत्मनो व्युश्चरन्ति' इति चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युश्चर- 
णमामनन्तः परमात्मानमेव कारणत्वेनामनन्तीति गम्यते । प्राणनिराक- 

रणस्थापि सुषुप्तपुरुषोत्थापनेन प्राणाविव्यतिरिक्तोपदेशोडभ्युच्ययः ॥॥९८॥ 

६ वाक्यान्वयाधिकरणम् । खू० १९--२२ 
वाक्यान्वयात् ॥ १९॥ 

बृहदारण्यके मेत्रेयीत्राह्मणेडघीयते---'न वा अरे पत्युः कामाय-! 

१ निःसंबोधता विशेषधीशुन्यता । खच्छता विक्षेपमलश्चून्यत्वम् । 



अधि. ६ सू. १९] प्रथमाध्याये चतुर्थ; पादः । १६९ 

इत्युपक्रम्य “न॒वा अरे सर्वस्थ फामाय से प्रिय भवतद्यात्मनस्तु 
कामाय सके प्रियं भ्रवद्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्वव्यो 
निद्ध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दुशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने- 
नेदं स्व विदितम्! (ब्ृ० ४।५।६ ) इति, तत्रैवद्विचिकित्स्यते---किं 
विज्ञानात्मेवायं द्रष्टव्यश्रोतव्यत्वादिरूपेणोपद्श्यत आद्योस्तित्परमात्मेति । 
कुतः पुनरेषा विचिकित्सा | प्रियसंसूचितेनात्मना ओरोक्त्रोपक्रमाद्धि- 
ज्ञानात्मोपदेश इति प्रतिभाति । तथात्मविज्ञानेन सर्व विश्वानोपदेशात्पर- 
मात्मोपदेश इति । कि तावद्माप्तम् । विज्ञानात्मोपदेश इति । कस्मातू । 
उपक्रमसामथ्यात् । पतिजायापुत्रवित्तादिकं द्वि भोग्यभूतं सर्वे जग- 

दात्मार्थतया प्रियं भवतीति प्रियसंसूचितं भोक्तारमात्मानमुपक्रम्यान- 
न्तरमिदमात्मनो द्शनाद्यपद्श्यमार् कस्यान्यस्यात्मनः स्थात् । म- 
ध्येषपि “ईद महद्भुतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समु- 
त्थाय तान्येबानुविनश्यति न ॒प्रेत्य संज्ञास्ति' इति भ्रकृतस्येव महतो 
भूतस्य द्रष्टव्यस्थ भूतेभ्यः समुत्थान विज्ञानात्मभावेन ब्रुवन्विज्ञाना- 
त्मन एवेदं द्र॒ष्टव्यत्वं दशयति । तथा “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' 
इति कतठेवचनेन शब्देनोपसंहरन्विज्ञानात्मानमेवेहोपदिष्ट दशेयति । 
तस्मादात्मविज्ञानेन. सर्वविज्ञानवचन भोक्त्रर्थत्वाह्नोग्यजातस्योपचा- 
रिक द्रष्टव्यमिति । एवं प्राप्ते न्लम;:--परमसात्मोपदेश एवायम्। क- 

स्मात् । वाक्यान्वयात् । वाक्य दहीद॑ पौवोपर्येणावेध्ष्यमाणं परमात्मा- 
नंप्रति अन्वितावयबं छक्ष्यते । कथमिति, वदुपपाय्रते---“अमृतत्वस्य 
तु नाशास्ति वित्तेन!ं इति याज्ञवल्क्यादुपश्रुय्य॒'येनाह नाम्ता स्पां 
किमहं तेन कुया यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूदि! इत्यमृतत्वमाशा- 
सानाया मेत्रेय्या याक्षवस्क्य आत्मविज्ञानमिद्मुपदिशति । नचा- 
न्यत्र परमात्मविज्ञानादस्ृ तत्वमस्तीति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति । तथा 

१ इदं प्रद्यकू । महदपरिच्छिण्मम् । भूतं सत्यम् । अनन्तं नित्यम् । अपारं सर्वगतं 
चिदेकरसमू । २ विज्ञातारं विज्ञानकर्तारम्ू। ३ न वित्तेन तत्साष्येन कर्मणेत्यर्थ: । 
ड "नान्यः पन्था', 'न कर्मेणाः इत्यादयः श्रुतिवादाः । 'ज्ञानादेव तु कैवल्य! इल्यादयः 
स्मृतिवादाः । 

१५७ ब्र० सु० 



१७७ ब्रद्धसूत्रशाह्डरभाष्यमू । [ अधि. ६ सू. २१ 

चात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुच्यमान नान््यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्य- 

मवकल्पते | नचैतदौपचारिकमाश्रयितुं शक्य, यत्कारणमात्मविज्ञा- 

नेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञायानन्तरेण अन्थेन तदेवोपपादयति--“त्रह्म तें 

परादाद्योडन्यत्रात्मनो ब्रक्ष वेद इत्यादिना। यो दि बक्यक्षत्रादिक 

जगदात्मनोन्यत्र खातक्येण लब्धसद्भावं पश्यति त॑ मिथ्याद्शिन 

तदेव मिथ्यादृष्ट अद्यक्षत्रादिक जगत्पंराकरोतीति भेददृष्टिमपो् “इद्ं 

सर्व यदयमात्मा' इति सर्वस्य वस्तुजातस्थात्माव्यतिरेकमवतारयति । 

दुन्दुभ्यादिदट्टान्तैश्व (बृ० ४।५।८ ) तमेवाब्यतिरेक॑ द्रढयति । 'अस्य 

महतो भूतस्य निःश्वसितमेतयटग्वेद! (बृ० ४।५।११) इतद्यादिना च 

प्रकृतस्यात्मनो नामरूपकर्मप्रपच्वकारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानसे नं 

गमयति । तथेवेकायनप्रक्रियायमपि /(बरू० ४।५।१२) सविषयस्य 

सेन्द्रियस्य. सान्त;करणस्थ श्रपश्वस्येकायनमनन्तरमबाह्य॑ कत्ल अश्ञान- 

घन व्याचक्षाणः परमात्मानमेन गमयति। तस्मात्परमात्मन एवायये 

दशनादपदेश इति गम्यते ॥ १९॥ 
यत्पुनरुक्त॑ प्रियसंसूचितोपक्रमादिज्ञानात्मन एवाय॑ दशेनादपदेश 

इति, अन्न ब्रूमः 
| प्रतिज्ञासिद्धेलिक्माद्मरथ्यः ॥ २० ॥ 

अस्थत्र प्रतिज्ञा “आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति', “इदं 

सर्व यदयमात्मा' इति च। तस्थाः प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयत्यततलिद्जं य- 

स्प्रियसंसूचितस्थात्मनो द्र॒ष्टव्यत्वादिसंकीर्तनम् | यदि हि विज्ञानात्मा पर- 
मात्मनोउन्यः स्थात्ततः परमात्मविज्ञानेउपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येक- 

विज्ञानेन सर्वविज्ञानं यत्मतिज्ञातं तद्धीयेत । तस्मापप्रतिज्ञासिद्धर्थ विज्ञा- 
नात्मपरमात्मनोरभेदांशेनोपक्रंमणमित्याइमरथ्य आचार्यो मन््यते ॥२०॥ 

उत्करमिष्यत एवंमावादित्यौड़लोमि! ॥ २१ ॥ 
विज्ञानात्मन एवं देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघातोपाधिसंपकोत्कलुप्नी भूतस्य 

पराकरोति श्रेयोमागीद्भंशयति । २ ऋग्वेदादिक नाम,' दृ्ट हुतमिति कर्म 
अये च रोक इति रूपम् । ३ भ्रक्रिया प्रकरणम् । 



अधि. ६ सू. २२] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः । १७९ 

ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानासंप्रसन्नस्य देहादिसंघातादुत्कमिष्यतः पर- 
मात्मैक्योपपत्तेरिदम भेदेनोपक्रमणमिल्यौडुलोमिराचार्यो. मन््यते । श्रुति- 
औैब॑ भवति---“एष संप्रसादोउस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसं- 
पद्म सेन रूपेणाभिनिष्पयते! (छा० ८।१२।३ ) इति । कचिय 
जीवाश्रयमपि नामरूपं नदीनिदशनेन ज्ञापयति---“यथा नयः स्थन्द- 
माना: समुद्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्वि- 
मुक्तः परात्परं पुरुषमुपति दिव्यम' ( मुण्ड० ३॥२।८ ) इति। यथा 
लोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूपं॑ विहाय समुद्रम॒ुपयन्त्येब॑ जीवोडपि 
स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय पर पुरुषमुपैतीति हि तत्रार्थः प्रतीयते 
दृष्टान्तदा ्टोन्तिकयोस्तुल्यताय ॥| २१ ॥ 

अवस्थितेरिति काशकूत्स्नः ॥ २२॥ 
अस्येव परमात्मनोउनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदम- 

भेदेनोपक्रमणमिति काशकृत्स आचार्यो मंन्यत्ते | तथाच ब्राह्मणम्--- 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि'! (छा० ६।३॥२ ) 
इत्येव॑जातीयक परस्येवात्मनो जीवभावेनावस्थानं दशेयति। मख्वर्णश्र-- 

“सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते' ( तै० 
आ० ३।१२।७ ) इल्येबंजातीयक; । नच तेज:प्रश्नतीनां रुष्टो जीवस्य 
प्रथकसष्टिः श्रुता, येन परस्मादात्मनो उन्यस्तहििकारों जीवः स्थात्। 
काशकृर्स्नस्याचायेस्थाविकृतः परमेश्वरो जीवो नान््य इति मजम् । 
आश्मरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिप्रेतं, तथापि प्रति- 

झासिद्वेरिति सापेक्षत्वाभिधानात्कायेकारणभावः कियानप्यभिप्रेत इति 
गम्यते । औड॒छोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवावस्थान्तरापेक्षी भेदामेती गम्येते 
तत्र काशकृर्लीय मतं श्रुयनुसारीति गम्यते, प्रतिपिपादयिषिताथोनु- 
सारात् “तक्त्वमसि' इल्यादिश्रुतिभ्यः | एबंच सति तज्ज्ञानादमृतत्वम- 

कत्ल) नम 

१ समुत्यानमुत्कान्तिः । २ धीरः सर्वज्ञ । रूपाणि चराचराणि शरीराणि । विचित्य 
निमोय । तेषां नामानि ऋृत्वा तन्नानुप्रविश्य । अभिवदज्ञभिवदनादि कुर्वन् । 



१७२५ ब्रह्मसूत्रशाह्लरभाष्यम् । [ अधि. ६ सू. २२ 

वकलपते । विकारात्मकत्वे हि जीवस्थाभ्युपगम्यमाने विकारस्य ग्रकंति- 

संबन्धे प्रत्यप्रसड्रान्न तज्ज्ञानादसृतत्वमवकल्पेत । अतश्र स्वाश्रयस्थ 

नामरूपस्थासंभवादुपाध्याश्रयं॑ नामरूपं॑ जीव उपचयेते । अतणबोत्पत्ति- 

रपि जीवस्थ कचिदस्रिविस्फुलिज्नोदाहरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयेव 

बेद्तिव्या । यद्प्युक्त प्रकृतस्येव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्थ भूतेभ्यः समु- 

व्थानं विज्ञानात्मभावेन दशयन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्व॑ दशेयतीति, 

तत्रापीयमेव॒त्रिसूत्री योजयितव्या । 'प्रतिज्ञासिड्धे्लिज्लमाइ्मरथ्य; । 

इद्मत्र प्रतिज्ञातम--“आत्मनि विदिते सर्ब विदित भवति' “इदं सब 

यद्यमात्मा' ( बृह० २।४।६ ) इति च । उपपादितं च, सर्वस्य नाम- 

रूपकर्मप्रपअ्वस्थेकप्रसवत्वादेकप्रल्यत्वान्य दुन्दुभ्याविरष्टान्तैश्व कार्यका- 

रणयोरव्यतिरेकप्रतिपादनात् । तस्यथा एवं प्रतिज्ञाया: सिद्धि सूचयत्ये- 

तलिन्नं यन््महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेम्यः समुत्यानं विज्ञानात्मभावेन 

कथितमिलदाइश्मरथ्य आचार्यों मन््यते । अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्व- 

विज्ञान प्रतिज्ञातमवकल्पत इति । “उत्क्रमिधष्यत एवंभावादित्योडुछोमिः । 
उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसामथ्यौत्संप्रसन्नस्य परेणात्म- 

जैक्यसंभवादिदमभेदाभिधानमिदौडुलोमिराचार्यों मन््यते । “अवधि- 

तेरिति काशकृरत्र:ः | अस्यैव परमात्मनोउनेनापि विज्ञानात्मभावेनाव- 

स्थानादुपपन्नमिद्मभेदामिधानमिति काशकृत्स्त आचार्यो मनन््यते । ननू- 
च्छेदामिधानमेतत् 'एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न 

प्रे्य संज्ञास्ति' (बृह० २।४।१२) इति, कथमेतदभेदाभिधानम् । नेष- 

दोष; । विशेषविज्ञानविनाशामिप्रायमेतद्विनाशाभिधान नात्मोच्छेदा- 

भिप्रायम् । “अज्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य संक्ञास्ति' इति पयेनुयुज्य. 
खयमेवं श्रुद्यार्थान््तरस्थ दर्शितत्वात्ू--'न वा अरेडहं मोह ब्रवीम्य-- 

विनाशी वा अरेड्यमात्मानुच्छित्तिधमों मांत्रासंसगेस्ट्वस्य भवत्ति' इति।, 

एतदुक्त भवति--कूटखथनितय एवायं विज्ञानघन आत्मा नास्योच्छेद्प्र-- 

सद्जोउइस्ति । मात्राभिस्त्वस्य भूतेन्द्रियछक्षणासिरविद्याकृता भिरसंसगों. 

-_॥ ज्ोह मोहकर वाक््यम्। २ उच्छित्तिनोशसद्दात्न भवतीत्मनुच्छित्तिय्मा |... 



अधि, ६ सू, २२ ] प्रथमाध्याये चतुर्थ; पादः । १७३ 

विद्यया भवति | संसर्गाभावे च तत्कृतस्य विशेषविज्ञानस्थाभावान्न 
प्रेत्य संज्ञास्तीत्युक्तमिति । यदप्युक्तम---“विज्ञातारमरे केन विजानीयातू 
इति कठेवचनेन शब्देनोपसंहाराद्िज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यमिति, 

तद॒पि काशकृत्स्लरीयेनिव दशनेन परिदहरणीयम् । अपिच “यत्र हिद्वेतमिव 
भवति तदितर इतरं पश्यति' (बृ० २।४।१३ ) इल्यारभ्याविद्यावि- 

षये तस्येव दशनादिलक्षणं विशेषविज्ञान प्रपच्य “यत्र त्वस्थ सर्वमा- 
त्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येतः इत्यादिना विद्याविषये तस्येब दरशनादि- 
लक्षणस्य विशेषविज्ञानस्थाभावमभिद्धाति । पुनश्च विषयाभावे5पि 

आत्मानं॑ विजानीयात् इल्याशइ्थ “विज्ञातारमरे केन विजानीयात' 
इद्याह । ततश्च विशेषविज्ञानाभावोपपादनपरत्वाद्माक्यस्यविज्ञानधा- 
तुरेव केवलः सन्भूतपूर्वंगद्या कठेवचनेन दूचा निर्दिष्ट इति गम्यते । 
दर्शितं तु पुरस्तात्काशकृत्स्तीयस्य पक्षस्य श्रुतिमत््व्म्ू । अतगश्व विज्ञाना- 
त्मपरमात्मनोरविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपरचितदेहाद्युपाधिनिमित्तो भेदो 
न पारमार्थिक इत्येषोर्ष्थः सर्वेर्वेदान्तवादिभिरमभ्युपगन्तव्य/ । “सदेव 
सोम्येदमम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम (छ|० ६।२।१ ) “आत्मैवेदं सर्वम 

(छा० ७।२५।२ ), “अक्षैव्दं सर्वम्! (मुण्ड० २।२।११), 'इदं से यद्य- 
मात्मा,' (बृ० २।४।६),“नान्योडतोउस्ति द्रष्टा' (ब० ३१७२३), 'नान््यदतो- 
उस्ति द्रष्ट' (० ३॥८।१ १) इल्ेवरूपाभ्य: भ्रुतिभ्यः । स्घृति भ्यश्व (वासुद्वः 
सर्वमिति' (गी० ७।१९ ), 'क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रषु भारत 

(गी० १३२), 'ससं सर्वेषु भूतेषु तिप्ठन्त परमेश्वरम' (गी० 
१३।२७ ) इल्येवंरूपाभ्य; । भेदद्शेनापवादाब् “अन्योडसावन्यों 5हम- 
स्मीति न स वेद् यथा पशुः (ब० १।४।१० ), “मसत्योः स सृत्युमा- 

प्रोति य इह नानेब पहश्यति' (बृ० ४।४।१९) इल्येबंजातीयकात् । 
सवा एप मदहानज आत्माजरोउमरोउम्ृतोडभयो त्रह्म (बृ० ४।४।२५ ) 
इति चात्मनि सर्वविक्रियाप्रतिषेघातू । अन्यथा च मुमुक्षुणां निरफ- 
वादविज्ञानानुपपत्तेः, सुनिश्चितार्थत्वानुपपत्तेश्व । निरपवादं हि विज्ञान 
सवाकाह्वानिवर्तकमात्मविषयमिष्यते, “वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथोः ( मु- 
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ण्ड० ३२।६) इति च श्रुतेः। 'तत्र को मोहः कः शोक एकलव- 
मनुपश्यतःः (ईशा० ७) इति च । खितप्रज्ललक्षणस्मृतेश्व (गी० 

२॥५४ ) | खिते च॒ क्षेत्रक्षपरमात्मेकत्वविषये सम्यग्दशने क्षेत्रश्ः 

परमात्मेति नामसात्रभेदात् , श्षेत्नश्ञो5्य परमात्मनो भिन्नः परसात्माय॑ 

प्षेत्रज्ञाड्धिल इत्येवंआातीयक आत्मभेदविषयो निबेन्धो निरथ्थकः । 

एको ह्ययमात्मा नाममात्रभेदेन बहुधामिधीयत इति। नहि “स्यं 

ज्ञानमनन्तं त्रह्म । यो वेद निहित गशुहायाम' (ते० २।१) इति 

कांचिदेवेकां गुहामधिक्ृल्येतदुक्तम् । नच ब्रह्मणोडन्यो गुहायां निहि- 

तोइस्ति, “तत्सष्ठा तदेवानुप्राविशत' (तै० २।६) इति खट्टुरेव प्रवे- 

शश्रवणात् । ये तु निबेन्ध कुर्वन्ति ते वेदान्ताथ बाधमाना: श्रेयोद्धारं 

सम्यर्दशनमेव बाधन्ते | कृतकमनित्य च मोक्ष कल्पयनिति । न्यायेन 
च न संयच्छनत इति ॥ २२ ॥ 

७ प्रकृत्यधिकरणम् | ख्ू० २३-२७ 
प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात् ॥ २३ ॥ 

यथाभ्युदयहेतुत्वाद्धमों जिज्ञास्य एवं नि:श्रेयसहवेतुत्वाद्रह्म जिश्ञा- 
स्थमित्युक्तम् । ब्रह्म च “जन्मादस्य यतः (त्र० १।१२) इति 

लक्षितम् । तश्च लक्षण घटरुचकादीनां मृत्सुवणोदिवत्प्कृतित्वे कुछा- 

लझुवर्णकारादिव न्निमित्तत्वे च समानमित्यतो भवति विमशे;, किमा- 
त्मक॑ पुनत्रेद्मणः कारणत्वं स्थादिति । तत्र निमित्तकारणमेव तावस्के- 
व्लं स्थाति प्रतिभादिति | कस्मात् । ईशक्षापूर्वककेत्वश्रवणात् । ईश्वा- 

पूर्वक हि ब्रह्मण: कठेत्वमवगम्यते--.'स ईशक्लांचक्रे (प्र० ६।३) 'स 

प्राणमस्जत' (प्र० ६।४ ) इस्यादिश्वुतिभ्य; । ईक्षापूर्वक॑ च कर्ठृत्व॑ 
निमित्तकारणेष्वेव कुछालादिषु दृष्टम् । अनेककारकपूर्विका च क्रिया- 
फलसिद्धिलकि दृष्ठा । स च न्याय आदिकर्तयेपि युक्तः संक्रमयितुम् । 
ईश्वरत्वप्रसिद्ेश्व । ईश्वराणां हि राजबवैबस्वतादीनां निमित्तकारणलमेव 

१ कांचित् जीवस्थानादन्याम् । २ ये तु आश्मरशथ्यप्रद्गतयः: । ३ विमरः संशयः । 
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केवर्लू प्रतीयते तह॒त्परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणल्वमेव युक्त प्रतिपत्तुम् | 
काये चेदं जगत्सावयवमचेतनमशुद्ध च दृश्यते, कारणेनापि तस्थ ताह- 
शेनैव भवितव्यं, कार्यकारणयोः सारूप्यद्शनात् । त्रह्म व नैव॑- 
लक्षणमवगम्यते “निष्केठ निष्क्रियं. शान्त॑ निरव्यं निरखनम् 
(खै० ६।१९) इत्याविश्रुतिभ्यः | पारिशेष्याद्रक्षणोडन्यदुपादानकार- 
णमशुद्ध्यधादिगुणकं॑ स्मृतिप्रसिद्धम भ्युपगन्तव्यम् । त्रक्षकारणत्वश्रुतेनिमि- 
तत्वमात्रे पर्येवसानादिति । एवं प्राप्ते जूमः--प्रकृतिश्वोपादानकारण 
च ज्रह्माभ्युपगन्तव्य निमित्तकारणं च। न केवल निमित्तकारणमेव । 
कस्मात् । प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात् । एवं प्रतिज्ञादष्टान्दी श्रोत नोपरु- 
ध्येते । प्रतिज्ञा तावतू--“उत तमादेशमग्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुत॑ भवद्य- 

मतं मतमविज्ञातं विज्ञातम' (छा० ६।१।२ ) इति । तत्र चेकेन विज्ञा- 
तेन सर्वमन्यद्विज्ञातमपि विज्ञातं॑ भचतीति प्रतीयते । तश्चोपादान- 
कारणविज्ञाने सर्वविज्ञानं संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात्कायेस्थ । 
निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, छोके तद्णः प्रासादव्यतिरे- 
कद्शेनात् । दृष्टान््तोडपि---“यथा सोम्यैकेन मसृत्पिण्डेन सबे सृन्मय॑ 
विज्ञातं स्थाह्माचारम्भण विकारों नामधेय सत्तिकेयेब सत्यम् इत्युपा- 
दानकारणगोचर एवाम्नायते । तथा 'एकेन लछोहमणिना सर्व छोहमय 
विज्ञातं स्यात! 'एकेन नखनिकुन्तनेन सर्वे काष्णोयर्स विज्ञातं स्थात्' 
( छा० ६।१।४,५,६ ) इति च। तथान्यत्रापि “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिद्ं विज्ञातं भवति' ( मुण्ड० ११२) इति प्रतिज्ञा । “यथा प्रू- 
थिव्यामोषधय: संभवन्ति' (मुण्ड० ११७७ ) इति दृष्टान्तः | तथा 
“आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्व विदितम्! इति प्रतिज्ञा । 
'स यथा दुन्दुभेहदेन्यमानस्य न बाह्या|्शब्दाब्शक्र॒ुयाद्वहणाय दुन्दुभेस्तु 

«न स+---++4म5 4-८ ++-+समन-+->नन-+कान--ननननानी न मनन मन-मनान नमन ॑--कननमनम-म 

१ निष्क् निरवयवम् , निष्कियमचलम् , शान्तमपरिणामि, निरवर्य निरस्तसमस्तदो- 
पषम् । २ लोहं सुवर्णम् । ३ नखनिकृन्तनं काष्णोयसक्ृतनखलबनदास्त्र लोहपिण्डो वा ।॥ 
४ दुन्दुभ्याधातस्य जनकस्य जन्यतया संबन्धी वाशब्दो विश्वेषशब्द इत्यर्थः । 
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इृष्टान्तः । एवं यथासंभव प्रतिवेदान्त प्रतिज्ञारष्टान्ती प्रकहृतित्व साधनों 
प्रद्येतव्यो । यत इतीयं पत्चमी “यतो वा इमानि भूतानि जावन्ते 
इत्मन्र 'जनिकतु: प्रकृति: (पा० सू० १।४।३० ) इति विशेषस्मरणा- 
व्रक्ृतिलक्षण णवापादाने द्रष्टव्या । निमित्तत्व॑ त्वधिष्ठात्रन्तराभावाद्- 
धिगन्तव्यम् । यथा हि छोके मझृत्छुबणोदिकमुपादानकारणं कुलछाछसुब- 
णैकारादीनधिष्ठादू नपेक्ष्य प्रवर्तते नेव॑ त्रह्मण उपादानकारणस्य सतोन्यो- 
इधिष्ठातापेक्ष्योडस्ति, प्रागुक्पत्तेरेकमेवाद्वितीयमित्वधारणात् । अधि- 
ष्ठात्रन्तराभावो5पि प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादेवोदितो वेदितव्य/ | अधि- 

छातरि श्यपादानादन्यस्मिन्नभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेत सर्वविज्ञा- 
नस्यासंभवात्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोध एवं स्थात् । तस्मादधिष्ठात्रन्तराभा- 
वादात्मनः कठेस्वमुपादानान्तराभावाच्र प्रकृतित्वम् ॥॥ २३ ॥ 

कुतश्वात्मनः कतेत्वप्रकृतित्वे--- 

अभिध्योपदेशाच ॥ २४ ॥ 
अभिध्योपदेशश्वासनः कठेत्वप्रकृतित्वे गसयति “सो5कामयत बहु 

स्थां श्रजायेयेति', “तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति च। तत्नाभिध्यानपू- 
विंकाया: स्वातन्यप्रवृत्ते कर्तेति गम्यते | बहु स्थामिति प्रत्यगात्म- 
विषयत्वाद्न हुभवनाभिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ॥| २४ ॥ 

साक्षाचो मयाजप्नानात् ॥ २७ ॥ 
प्रकृतित्वस्यायम भ्युश्चयः । इतश्व॒श्रकृतिन्रेह्, यत्कारणं साक्षाद्र॒हेव 

कारणमुपादायोभो प्रभवप्रल्यावाम्रायेते---'सर्वाणि हू वा इमानि भूता- 
 न्याकाशादेव समुत्यन्ते । आकाझं प्रत्यस्ं यन्ति (छा० १॥९।१ ) 

इति । यद्धि यस्स्मात्मभवति यस्मिश्व प्रलीयते तत्तस्थोपादान प्रसिद्धम् । 
यथा त्रीहियवादीनां प्र्थिवी । साक्षादिति चोपादानान्तरानुपादानं दशै- 
यद्याकाशादेवेति । प्रदस्तमयश्व नोपादानादन्यत्र कार्यस्य दृष्ट: || २५॥ 

आत्मकृतेः परिणामात् ॥ २६॥ 
इतश्व प्रकृतित्रेद्द, यत्कराणं ब्रह्मप्रक्रियययाम् “तदात्मानं स्वयम- 

१ अभिध्या सष्टिसंकल्प:ः । २ अभ्युश्यों द्वेत्वन्तरम् । 
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कुरुत' (तै० २७) इत्यात्मनः कर्मत्वं कठेत्व॑ च दशेयति । आत्मा- 
नमिति कर्मत्वं, ख्वयमकुरुतेति कठेत्वम् | कर्थ पुनः पूर्वसिदस्थ सतः 
कठेत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्य संपादयितुम् । परिणामादिति 
अमः । पूर्वसिद्धोउपि द्वि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमया- 
मासात्मानमिति । विकारात्मना च॑ परिणामों झदाद्याप्तु प्रक्ृतिषृप- 

लब्ध: । खयमिति च विदेषणानत्रिमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि प्रतीयते । 

परिणामादिति वा प्रथकक््सूत्रम् । तस्थेषो5र्थ;---इतमश्व प्रकृतित्रेज्, 

यत्कारण अह्यण एवं विकारात्मनां परिणासः सामानाधिकरण्येनामन्ना- 

यते 'सेच लघचाभवत् । निरुक्ते चानिरुक्त च!ः (तै० २६) 
इत्यादिनेति ॥ २६ ॥ 

योनिश्र हि गीयते ॥ २७ ॥ 
इतश्र प्रकृतित्रेह्य, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पय्यते वेदान्तेषु 'कैतोर- 

मीझ पुरुष ब्रह्म योनिम्” (मुण्ड० ३।१।३) इति, “यद्भुतयोर्नि परिपश्यन्ति 
धीरा: (मुण्ड० १।१।६) इति च। योनिशब्दश्व प्रकृतिवचनः सम- 
घिगतो छोके “प्रथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनामः इति। खस्तीयोनेरप्य- 
स्पेवावयवद्धारेण गर्भ प्रत्युपादानकारणत्वम् । क्वचित्थानवचनो5पि 
योनिशब्दो रृष्ट:--'योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि! (ऋ० सं० १।१०४।१) 
इति । वाक्यशेषाक्ष्वत्र प्रक्तिवचनता परिगृद्यते “यथोर्णनामिः झजते 
गूहते च (मु० १॥१।७ ) इल्येबंजातीयकात् । एवं प्रकृतित्व॑ ब्रह्मणः 
प्रसिद्धमू । यत्पुनरिदमुक्तमीक्षापूर्वक॑ कठेत्व॑ निमित्तकारणेष्बेब कुलाला- 
दियु लोके दृष्ट नोपादानेष्विद्यादि, तत्प्रत्युव्यते---न लोक वदिह भवि- 
तव्यम् । नह्मययमनुमानगम्योडर्थ: । शब्द्गम्यत्वास्तवस्यार्थस्थ यथाश- 

7“ -+++ सी न न नीता न _-_ ततत-म >>». फाण-० जप 3 कक 3 अल न 

3 सत् भ्रद्यक्षे भूतत्रयम् , त्यतू परोक्ष भूतद्वयम् , निरुकत वक्तुं शक्यं घटादि, अनि- 
रक्त वक्तुमशक्यं कपोतरूपादिकम् । २ कर्तारं क्ियाशक्तिमन्तम् , ईशं नियन्तारम् , 
पुरुष प्रद्यश्वम्, ब्रह्म पूर्णम्, योनिं प्रकृतिमू। ३ ह्वे इन्द्र, ते तव निषदे उपवेशनाय 
योनिः स्थान मया अकारि कृतम् । 



१७८ बहासूत्रशाक्रभाष्यमू । [ अधि. ८ सू, २८ 

उद्मिद भवितव्यम् । शब्द्श्नेश्षितुरीअरस्प प्रकृतित्व॑ प्रतिपादयतीह्य- 
वोचाम । पुनश्मैतत्सवे विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः || २७ ॥ 

८ स्वेव्याख्यानाधिकरणम् । छू० २८ 
एतेन सर्वे व्याख्याता उधार्याता; ॥ २८ ॥ 

'ईक्षतेनोशब्दम” (ज्र० सू० ११५ ) इल्यारभ्य प्रधानकारणवादः 
सूजैरेव पुनः पुनराशइ्थ निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोद्ट लकानि कानि- 
चिलिड्डाभासानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन्प्रतिभान्न्तीति । स च 
कारयकारणानन्यत्वाभ्युपगमात्मद्यासन्नो वेदान्तवादस्य । देवलप्रश्वति- 
मिश्र कैश्विद्धर्मसूत्रकारैः खग्नन्थेष्वाश्रितः, तेन तत्प्रतिषेषे यन्नोडतीव 
कतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेघे । तेउपि तु त्रहद्मकारणवादपक्षस्थ ग्रति- 
पक्षत्वाञतिषेद्धध्याः । तेषामप्युपोद्टलक॑ वैदिक किंचिलिड्डमापातेन 
मन्दमतीन्प्रति भायादिति। अतः प्रधानमललनिबहेणन्यायेनातिदिश ति--- 
एतेन प्रधानकारणवाद्प्रतिषेघन्यायकलापेन सर्वेडण्वादिकारणवादा अपि 
प्रतिषिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामपि प्रधानवद्शब्दत्वा- 
च्छब्द्विरोधित्वाब्वेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासोड्ध्या- 
यपरिसमापिं द्योतयति ॥ २८ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा- 
यश्रीमच्छेकरभगवत्पूज्यपादकुतो शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
चतुर्थ: पादः समाप्तः ॥ ४ | 

इति भ्रीमद्रह्मसत्रशाइ्रभाष्ये समन््वयाख्यः प्रथमो5घ्यायः ॥ १ ॥ 



द्वितीयो5ध्यायः । 

[द्वितीये अषिरोधाख्याध्याथे प्रथमपादे सांख्ययोगकाणादादिस्म्तिमिः 

सांख्यादिप्रयुक्ततकैंश्व वेदाल्तसमन्वयबिरों घपरिष्ार: ] 

१ स्मृत्यधिकरणम् | स्ू० १--२ 

प्रथमे5ध्याये सर्चज्ः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं, सृत्सुबणोद्य 

इव घटरुचकादीनाम् । उत्पन्नस्थ जगतो नियन्ठ॒त्वेन स्वितिकारणं, 

मायावीब मायायाः । प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहार- 

कारणं, अवनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य । स एव च॒ सर्वेषां न 

आत्मेत्येतद्वेदान्तवाक्यसमन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम् । प्रधानादिकार- 
णवादाश्राशब्दत्वेन निराकृता; । इदानीं खपश्े स्म्ृतिन्यायविरोधपरि- 

हार;, प्रधानादिवादानां च न्यायाभासोपबूंहितत्वं, प्रतिवेदान्त च॑ ख- 

छ्ादिप्रक्रियाया अविगीतत्वमित्यस्यार्थजातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयो- 
धध्याय आरभ्यते | तत्र प्रथम तावत्स्मृतिविरोधमुपन्यस्थ परिहरति--- 

स्मृत्यनवकाशदोषप्रसड़ इति चेन्नान्यस्मत्य- 
नवकाइदादोषप्रसड़ात् ॥ १ ॥ 

यदुक्त त्रह्मेब सर्वज्ञ जगत; कारणमिति, तदयुक्तम्। कुतः स्मृ्यनवका- 
शदोषप्रसज्ञात् । स्मृतिश्व॒ तम्नाख्या परमर्षिप्रणीता शिष्टपरियृहीता, 

अन्याश्व॒ तदनुसारिण्यः स्वृतयः, एवं सत्यनवकाशा; प्रसज्येरन् । तासु 
हाचेतनं प्रधानं खतत्ं॑ जगत३ कारणमुपनिबध्यते । मन्वादिस्मृतयस्ता- 

वच्चोदनालक्षणेनाप्रिहोत्रादिना धर्मजातेनापेक्षितमथ सम्रपेयन्यः साव- 
काशा भवन्ति । अस्थ वर्णस्थास्मिन्कालेडनेन विधानेनोपनयनं, ईहश- 
आचार;, इत्थं वेदाष्ययनं, इत्थं समावर्तनं, इत्थे सहर्मचारिणीसंयोग 
इति। तथा पुरुषार्थाश्व वर्णाश्रमधर्मान्नानाविधान्विद्धति । नैवें कपि- 

१ 'द्वितीये स्ट्रतितकरौभ्यामविरोधोडन्यडुइता । भूतभोक्ृशुवेलिश्रभुतेरप्यविद्दधता! 
इ्ति संम्रहशछोकः ॥ - परमर्षिः ह कषिलछ: ।, है अन्या आसुरिपचशिखादिभ्रणीता | 



१८० ब्रद्मसृत्रशाह्अरभाष्यम् । [ अधि. १ सू. १ 

छादिस्मृतीनामनुष्ठेये विषयेउवकाशो5स्ति | मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्द- 
शेनमधिकृत्य ताः प्रणीताः । यदि तत्राप्यनवकाशाः स्युरानर्थक्यमेबासां 
प्रसज्येत । तस्मात्तद्विरोधेन वेदान्ता व्याख्यातव्या: । कर्थ पुनरीक्ष- 
द्यादिभ्यो देतुभ्यो त्रद्देव सर्वज्ञ जगतः कारणमित्यवधारितः श्रुत्यर्थः 
स्वृत्ननवकाशदोषग्रसन्नेन पुनराक्षिप्यते । भवेद्यमनाश्षेपः स्वतम्रप्रज्ञा- 
नाम् । परतम्रप्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः खातद्रयेण भ्रुट्यर्थभवधारयितुम- 
शक्तुवन्तः प्रख्यातप्रणेतकासु स्मृतिष्ववलूम्बेरन् । तद्वछेन च श्रुलर्थ 
अ्रतिपित्सेरन् । अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्युबेहुमानात्स्म॒ृतीनां 
प्रणेतुषु । कपिलप्रश्नतीनां चाषे ज्ञानमप्रतिहतं स्मयेते | श्रुतिश्य भवति--- 
“ऋषि प्रसूत कपि् यस्तमग्रे ज्ञानिर्विभर्ि जायमान च परयेत्” ( खे० 
५१५ ) इति । तस्मान्नैषां मतमयथाथ शकक्य संभावयितुम् । तकोव- 
इ्म्मेन चेतेउथे प्रतिष्ठापयन्ति । तस्मादपि स्मृतिबलेन वेदान्ता व्याख्येया 
इति पुनराक्षेप: । तस्थ समाधि नान्यस्मृ्यनवकाशदोषशग्रसद्भादिति । 

यदि स्मृत्यमवकाशदोषप्रसब्लेनेश्वरकारणबाद आशक्षिप्येत, एवमप्यन्या 
ईश्वरकारणवादिन्य; स्मृतयोउडनवकाशा: प्रसज्यरन् । ता उदाहरि- 
ध्याम;---“यत्तत्सूक्ष्ममविज्ञेयम! इति परं ब्रद्वा प्रकृय्य “स ह्यन्तरात्मा 
भूतानां शक्षेत्रज्लश्नेति कथ्यते” इति चोक्तब्रा “तस्मादव्यक्तमुत्पन्न॑ त्रिगुर्ण 
ह्िजसत्तम' इत्याहू। तथान्यत्रापि “अव्यक्त पुरुषे बद्यनश्निगुणे संप्र- 
लीयते' इत्याह | “अतगश्व संक्षेपमिम शणुध्व॑ नारायणः सर्वमिदं पुराण:। 

स सगेकाले च करोति सर्व संद्दारकाले च तदृत्ति भूयः ॥? इति पुराणे । 
भगवद्गीतासु च--अहं हृत्स्तस्थ जगत; प्रभव;: प्रल्यस्तथा (भ० 
गी० ७।६ ) इति । परमात्मानमेव च॒ प्रकृतद्यापस्तम्ब! पठति--- 
“तस्मात्काँयाः प्रभवन्ति सर्वे स मूल शाश्वतिकः स नि: (घ० सू० 
१।८।२३॥२ ) इति । एवमनेकशः स्मृतिष्वपीध्वर; कारणत्वेनोपादान- 
त्वेन च अकाश्यते | स्मृतिबलेन प्रत्यवत्तिष्ठमानस्थ स्पृतिबलेनेवोत्तरं 

१ उपचरितं शरुत्यथ प्रतिपय्ेेरत्रित्यथें: । २ सूह्मत्वमतीन्द्रियत्वम्। भविज्वेयत्वं प्रमा- 
णान्तराबगाह्मत्वम् । ३ काया ब्रद्मादयः । शाश्वतिकः कूटसथ: । 



अधि, १ सू.१] द्वितीयाध्याये प्रथम पादृ। । १८१ 

वक्ष्यामीत्यतो यमन्यस्मृत्यनवकाशदोषोपन्यासः । द्शित॑ तु श्रुतीना- 

मीश्वरकारणवादं प्रति तात्पयेम्। विप्रतिपत्तो च॑ स्मृतीनामवश्यक- 

तैव्येडन्यतरपरिग्रहेउन्यतरपरित्यागे च श्रुयनुसारिण्यः स्घृतयः प्र- 

माणमनपेक्ष्या इतरा: । तवहदुक्त प्रमाणलक्षणे---“विरोघे त्वनपेक्ष 

स्थादसति हानुमानमः (जै० सू० १॥३॥३ ) इति। नचातीन्द्रिया- 

नर्थाव्श्रुतिमन्तरण कश्चिदुपलभत इति शक्ये संभावयितुं निमित्ताभा- 

वात । शकये कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत्। न। 

सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्। धमोलुप्ठानापेक्षा हि सिद्धि: । स च॒ धर्मश्रो- 

दनालक्षण: । ततश्र पूर्वसिद्धायाश्वोदनाया अर्थों न पश्चिमसिद्धपुरुषव- 

चनवशेनातिशह्लितुं शक्यते । सिद्धव्यपाश्रयकल्पनायामपि बहुत्वात्सि- 

द्वानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृतिविप्रतिपत्ती सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयाद- 

न्यन्निर्णयकारणमस्ति । परतम्प्रज्ञस्यापि नाकस्मात्स्मृतिविशेषविषय; 

पक्षपातों युक्त: । कस्यचित्कचित्पक्षपाते सति पुरुषमतिवेश्वरूप्येण 

तक्त्वाव्यवस्थानप्रसज्भात् । तस्मात्तस्यापि र्खतिविप्रतिपत्त्युपन्यासेन 

स्वृद्यनुसाराननुसारविषयविवेचनेन च सन्मार्ग प्रज्ञा संग्रहणीया | या 

तु श्रुति; कपिलस्थ ज्ञानातिशर्य प्रदशेयन्ती प्रदर्शिता न तया श्रुतिचि- 

रुद्धमपि कापिल मं श्रद्धातुं शक््यं, कापिलमिति श्रुतिसामान्यमात्र- 
त्वात् । अन्यस्य च कपिलस्थ सगरपुत्राणां भ्रतप्रुवोसुदेवनाम्नः स्मरणा- 

त्। अन्यार्थदशेनस्थ च॒ प्राप्तिरहितस्यासाधकत्वातू। भवति चान्या 
मनोमोहात्म्यं प्रस्यापयन्ती श्रुतिः---“यद्वै किंच मनुरवदत्तड्ेघजम्' (तै० 
सं० २।२।१०२ ) इति । मनुना च 'सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि 

चात्मनि । संपश्यन्नात्मयाजी वे खाराज्यमधिगच्छति ॥ ( १२॥९१ ) 
इति सवोत्मत्वद्शेन प्रशंसता कापिरं मत निन्यत इति गम्यते । क- 
पिछो हिन सववोत्मत्वद्शेनमनुमन्यते, आत्मभेदाभ्युपगमात् । महा- 
भारतेईपि थ “बहवः पुरुषा ब्रद्मज्ुताहों एक एवं तु! इति विचाये 
. १ शुतिबिरोधे स्वृतिप्रामाष्य अनपेक्ष हेयम्। हि यतोइसति विरोभे भ्रुत्ममान 
भवति । २ पअतप्तुदोहरस्य । 

१६ ब्र० सू० 

पक्का 



१८२ ब्रह्मसूत्रशाझ्लरभाष्यम् । [ अधि. २ सू. ३् 

“बहवः पुरुषा राजन्सांख्ययोगविचारिणाम” इति परपक्षमुपन्यस्य तद्यु- 

दासेन---“बहूनां पुरुषाणां हि ययैका योनिरुच्यते। तथा त॑ पुरुष 

विश्वमारख्यास्यामि गुणाधिकम् ॥ इत्युपक्रम्य “ममान्तरात्मा तव च॑ 

ये चान्ये देहसंखिताः । सर्वेषां साक्षिभूतोड्सो न प्राह्मः केनचित्क- 

चित् ॥ विश्वेमूधो विश्वभ्ुजो विश्वपादाक्षिनासिक: । एकश्वरति भूतेषु 
स्वेरचारी यथासुखम् ॥ इति स्वात्मतैव नि्धारिता। श्रुतिश्व सबोत्म- 

तायां भवति---“यस्मिन्सबोणि भूतान्यात्मेबाभूद्विजानतः । तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपइ्यत:' (६० ७) इल्ेेबंविधा। अतगश्न 

सिद्धमात्मम्ेदकल्पनयापि कृपिलस्य तञ्जं वेद्विरुद्धं वेदानुसारिमनुव च- 

नविरुद्ध च, न केवर्ल सखतत्रप्रकृतिकल्पनयेवेति । वेद्स्य द्वि निरपेक्षं 
स्वार्थ प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये । पुरुषबचसां तु मूलान्तरापेक्ष वक्त- 
स्मृतिव्यवहितं चेति विप्रकर्षप: । तस्माद्वेद्विरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाश- 
प्रसज्ञी न दोष: ॥ १॥ 

कुतश्व स्मृयनवकाशमप्रसज्ञो न दोष:-- 

इतरेषां चानुपलब्घेः ॥ २॥ 
प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्थ॒तोी कल्पितानि महू- 

दादीनि न तानि वेदे लोके वोपलभ्यन्ते । भूतेन्द्रियाणि तावछोकवेद्श्र- 
सिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मतुम् । अछोकवेद्प्रसिद्धत्वात्ु मह॒दादीनां पष्ठस्थेवे- 

न्द्र्याथेस्य न स्मृतिरवकल्पते । यदपि कवचित्तत्परमिव श्रवणमवभा- 
सते तद्प्यतत्परं व्याख्यातम् “आनुमानिकमप्येकेषाम्' (त्र० १।४।१ ) 

इत्यत्र । काय्यस्म्ृतेरप्रामाण्यात्कारणस्मतेरप्यप्रामाण्यं युक्तमित्यमिप्रायः । 
तस्मादपि न स्मृयनवकाशप्रसज्ञों दोष: । तकोवष्टम्मं तु “न विलक्षण- 
त्वात् (त्र० २।१।४ ) इल्यारभ्योन्मथिष्यति ॥ २ ॥ 

२ योगप्रत्युक््यधिकरणम् | स्ू० ३ 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३॥ 

एतेन सांख्यस्थतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृविरपि अलाखुयाता द्रष्टव्येय- 
१ विश्वे मूर्धानोइस्थेव सर्वत्र प्रतिबिम्बितत्वात् । एवं विश्वभुजादी योज्यम् । 



अधि, २ सू. ३) ढटितीयाध्याये प्रथमः पादः । १८३ 

तिदिशति । तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधान खतञ्मेव कारणं, महदा- 

दीनि च कार्योण्यछोकवेदपसिद्धानि कत्प्यन्ते । नन्वेत सति समान- 

न््यायत्वात्पूवेंगैवैतद्रत किमथे पुनरतिविश्यते । अस्ति हात्राभ्यधिका- 

शद्भा । सम्यग्दशनाभ्युपायों द्वि योगो वेदे विहितः “श्रोतज्यों मन्तव्यों 

निदिध्यासितव्य:' (बृ० २।४।५ ) इति । “अयुन्नतं स्थाप्य सम शरी- 

रम! (श्रे० २८) इत्यादिना चासनाविकल्पनापुरःसरं बहुप्रप्च 

योगविधान ग्रेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते । लिज्ञरानि च वेदिकानि योगवि- 

पषयाणि सहस्रश उपलभ्यन्ते 'तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियधार- 

णाम! (का० २।६।११) इति “विद्यामेतां योगविधि च हृत्लम 
(का० २।६।१८ ) इति चैबमादीनि | योगशास्रेडपि “अथ तत्त्वदश 
नोपायो योग: इति सम्यग्दशेनाभ्युपायत्वेनेव योगोउड्लीक्रियते | अतः 

संप्रतिपन्नार्थकदेशत्वादष्टका दिस्म्ृतिवद्योगस्म्ृतिरप्यनपवदनीया भविष्य- 

तीति । इयमप्यधिकाशह्ला 5तिदेशेन निवसेते । अर्थैकदेशसंप्रतिपत्ता- 

वरष्यैकदेशविप्रतिपत्तेः पूर्वोक्ताया दशेनात् । सतीष्वप्यध्यात्मविष- 

यासु बह्ीपु स्टतिषु सांख्ययोगस्म॒ृ्योरेव निराकरणे यत्रः कृतः । 

सांख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थलाधनत्वेन छोके प्रख्याती, शिष्टेश्व परिगृ- 

हीतो, लिब्लेन च श्रौतेनोपबृंहितो । “तत्कारण सांख्ययोगामिपन्ने 

ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशेः (श्रे० ६१३ ) इति । निराकरण तु 

न सांख्यज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्गंण वा निःश्रेयसमधिगम्यत इति। 

श्रुतिर्हि वेदिकादास्मेकत्वविज्ञानादन्यन्निःअेयससाधनं वारयति “तमेव 
विदित्वातिम॒युमेति नान््यः पन्था विद्यतेड्यनाय” (श्वे० ३।८ ) इति। 
ड्वैतिनो हि?ते सांख्या योगाश्र नात्मेकत्वदर्शिनः । यत्तु दशनमुक्ते 
तत्कारण सांख्ययोगाभिपन्नम इति, वेदिकमेव तत्र ज्ञान ध्यान च 
सांख्ययोगशब्दाभ्याममभिलप्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम्ू । येन त्वंशेन 

न विरुध्येते तेनेष्टमेब सांख्ययोगस्मृत्योः सावकाशत्वम्॥। तथथा-- 

“असज्ञो हायं॑ पुरुषःः (बृ० ४।३।१६ ) इलेवमादिश्रुतिप्रसिद्धमेव 

१ त्रीणि उरोग्रीवशिरांस्युन्नतानि यस्मिज्शरीरे ततह्न्युज्ञतम् । 



१८४ ब्रह्मसूत्रशाक्रभाष्यम् । [ अधि. ३ सू. धे 

पुरुषस्य विशुद्धत्व॑निगुणपुरुषनिरूपणेन सांख्यैरभ्युपगम्यत्ते । तथाच 
योगैरपि “अथ परिब्राड़िवर्णबासा मुण्डोउपरिग्रहःः (जाबा०-५ ) इसत्ये- 
वमादि थ्रुतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्व॑ प्रत्रज्याद्यपदेशेनानुगम्यते । एतेन 
सर्वाणि तकंस्मरणानि प्रतिबक्तव्यानि । तान्यपि तर्कोपपत्तिम्यां तक्त्व- 
ज्ञानायोपकुर्वन्तीति चेदुपकुर्बन्तु नाम | तत्त्वज्ञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य 
एवं भवति “नावेदविन्मनुते त॑ बहन्तम”ः (तै० ब्रा० ३३९२।९।७ ) 
“त॑ त्वौपनिषदं पुरुष प्रच्छामि' (बृ० ३॥९।२६ ) इलव्येवमादिश्रु- 
तिभ्यः ॥ ३ ॥ 

३ विलक्षणल्वाधिकरणम् | खू० ४७--१२ 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च दाब्दात् ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मास्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्रेत्यस्य पक्षस्याक्षेप: स्मृतिनि- 
मित्तः परिहृतः। तकंनिमित्त इदानीमाक्षेप:ः परिहियते । कुतः पुनर- 

स्मिन्ननवारित आगमार्थे तकेनिमित्तस्याक्षेपस्यावकाशः । ननु धर्म इब 
ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमदईंति । भवेदयमवष्टेम्भो यदि प्रमाणा- 
न्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयोडयमर्थ: स्यादनुप्ठेयरूप इव धर्मः । परि- 
निष्पन्नरूपं तु ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तराणाम- 

स्यवकाशों यथा प्रथिव्यादिषु | यथाच थ्रुतीनां परस्परविरोधे सल्ेक- 
वशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरविरोधेडपि तद्शेनेव श्रुतिनीयेत । 
इृष्टसाम्येन चादृष्टमर्थ समर्थयन्ती युक्तिरनुभवस्यथ संनिक्ृष्यते । विप्रक्र- 
घ्यते तु ध्रुत्तितिहामात्रेण स्वाथामिधानात् | अनुभवावसानं च॒ ब्रह्मवि- 
ज्ञानमविद्याया निवर्तक॑ मोक्षसाधनं च दृष्टफलतयेष्यते । श्ुतिरपि--- 
“रोतव्यो मन्तव्य:” इति श्रवणव्यतिरेकेण मनन विद्धती तकेमप्यत्ना- 
दर्तव्य दशेयति । अतस्तकनिमित्तः पुनराक्षेप: क्रियते “न विलक्षणत्वा- 
दस्य” इति । यदुक्ते चेतन त्रह्म जगतः कारण प्रकृतिरिति तन्नोपपद्यते । 

१ तकज्नुमानमनुप्राह्मय॑ मानम् | उपपत्तिरनुगआहिका युक्तिरेति मेद;। २ अवष्टम्भो 
दृष्शन्त: । ३ ऐेतिह्यमात्रेण परोक्षतयेति यावत् । 



अधि. ३ सं. ४] दितीयाध्याये प्रथमः पादः । २८५ 

कस्मात् । विलक्षणत्वादस्थ विकारस्य प्रकृय्ा: | इदं दि ब्रक्षकायेस्वेना- 
भिप्रेयमाणं जगत् त्रद्मविलक्षणमचेतनमशुद्धं च दृश्यते | ब्रह्म च जग- 
हिलक्षणं चेतन शुद्ध च श्रुयते । नच विरक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावों 
दृष्टः। नद्दि रुचकादयो विकारा सृत्मकृतिका भवन्ति शराबादयों वा 

सुवर्णप्रकृतिका: । म्देव तु सदन्विता विकारा: क्रियन्ते सुवर्णन च 
सुवणोन्बिताः । तथेदमपि जगदचेतन सुंखदुःखमोहान्बितं सदचेतनस्थेव 
सुखदुःखमोद्दात्मकस्य कारणस्य काये भवितुमहतीति न विलक्षणस्य ब्र- 
हाण: । ब्रहद्मविलक्षणत्वं चास्य जगतोडशुद्धचेतनत्वदशेनाद्वगन्तव्यम् । 
अशुद्ध द्वि जगत्सुखदुःखमोदात्मकतया प्रीतिपरितापविषादादि हेतुत्वात्ख- 
गेनरकाद्ब्चावचप्रप त्वान् । अचेतन चेदं जगच्चेतन प्रति कायेकारणभा- 
वेनोपकरणभावोपगमात् । नहि साम्ये सत्युपकार्योपकारकभावों भवति । 
नहि प्रदीपो परस्परस्योपकुरुतः । नन्नु चेतनमपि कार्येकारणं खामिश्य- 
न््यायेन भोक्तुरुपकरिष्यति । न। स्वामिश्रययोरप्यचेतनांशस्येव चेतन 
प्रत्युपकारकत्वात् । यो छ्ेकस्य चेतनस्य परिप्रहो बुद्धादिर्चेतनभागः स 
एवान्यस्य चेतनस्पोपकरोति नतु खयमेव चेतनश्रेतनान्तरस्योपकरोत्यप- 
करोति वा। निरंतिशया ह्यकतोरश्रेतना इति सांख्या मन्यन्ते। तस्मादचे- 
तन काययकारणम् । नच काप्ठलोष्टादीनां चेतनत्वे किंचित्प्रमाणमस्ति । प्र- 
सिद्धश्वायं चेतनाचेतनविभागो लछोके। तस्माढ्रद्वाविरक्षणत्वान्नेद जगत्तत्प- 

कृतिकम् । योउपि कश्चिदाचश्षीत श्रुववा जगतश्वेवनप्रकरतिकतां तद्नलेनेव 
समस्त जगब्चेतनमवगमयिष्यामि । ग्रकृतिरूपस्य विकारेउन्वयद्शेनात् । 
अविभावन तु ॒चैतन्यस्य परिणामविशेषाद्भविष्यति । यथा स्पष्टचैतन्या- 
नामप्यात्मनां स्वापमूच्छोद्वस्थासु चेतन्य॑ न विभाव्यत एवं काष्ठलोष्टा- 
दीनामपि चेतन्य न विभावयिष्यते । एतस्मादेव च विभाविताविभा- 
वितत्वक्ृतादिशेषादूपादिभावाभावाभ्यां च काययेकारणानामात्मनां च चेत- 
नत्वाविशेषेडपि गुणप्रधानभावों न विरोत्य्यते। यथा च॒ पार्थिवत्वाबि- 
शेषेडपि मांससूपोदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनों विशेषात्परस्परोपकारित्व 

 थ सुखदुःखमोहाः सत्त्वरजस्तमांसि । ६३२ उपजनापायवद्धर्मयोगो$तिशयस्तदभावों 
निरतिशयत्वम् । 



१८६ ब्रह्मसूत्रशाकुरभाष्यम् । - (अधि. १ सू. ५ 

भवत्येवमिहापि भविष्यति। प्रविभागप्रसिद्धिरप्यत एवं न विरोत्स्यत 
इति । तेनापि कथंचिब्रेतनाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिहियेत । झु- 
ड्यगुद्धित्वलक्षणं तु विलक्षणत्व॑ नेव परिहियते । नचेतरद्पि विलक्ष- 
णत्व॑ परिहतु शक््यत इयाह--तथात्वं च शब्दादिति । अनवगस्यमान- 
मेव हीद छोके समस्तस्थ वस्तुनश्वेतनत्व॑ चेतनप्रकृतिकत्वश्रवणा च्छब्द्- 
शरणतया केवल्योस्मेक्षेत, तच्च शब्देनेव विरुध्यते। यतः शब्दादपि 

तथात्वमवगम्यते । तथात्वमिति प्रक्रतिविलक्षणत्वं कथयति । हाब्द एब 

“'विज्ञानं चाविज्ञानं च' (तै० २।६) इति कस्यचिद्विभागस्थाचेतनतां 
श्रावरय्यश्वेतनाड्रह्णो विलक्षणमचेतर्न जगच्छरावयति ॥ ४ ॥ 

ननु चेतनत्वमपि कचिद्चेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्रूयते । 
यथा “रदअवीत्” “आपोड्बुबन! (श० प० जा० ६।१।३।२।४ ) इति 
'तत्तेज ऐक्षतः 'ता आप ऐश्षन्तः (छा० ६।२।३,४) इति चैवमाद्या भूत- 
विषया चेतनत्वश्रुति: । इन्द्रियविषयाणि "ते हेमे प्राणा अहंभ्रेयसे विवद्- 
माना ब्रह्म जग्मुः' (बृ० ६।१।७) इति, "ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति 

( बृ० १।३।२ ) इल्यवमाद्रेन्द्रियविपयेति | अत उत्तरं पठति--- 

अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥ ५॥ 
तुशब्द आशक्लामपनुदति । न खलु मृदत्रवीदियवेजातीयकया श्रुद्या 

भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशझ्ुनीयमू । यतो5भमिमानिव्यपदेश एषबश । 
सदाद्यभिमानिन्यो वागाग्रमिमानिन्यश्व चेतना देवता वदनसंवबंदनादिषु 
चेतनोचितेषु व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमात्रम्ू । कस्मात् । 
विशेषानुगतिभ्याम् । विशेषो हि भोक्तणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेत- 
नप्रविभागलक्षणः प्रागभिद्दितः । सर्वचेतनतायां चासो नोपपद्येत । 
अपिच कोषीतकिनः प्राणसंवादे करणमात्राशह्लाविनिवृत्तयेडधिपष्ठातृचे- 
तनपरिमग्रहाय देवताशब्देन विशिषन्ति---“एता हू वे देवता अहंश्रेयसे 

१ इतरचेतनाचेतनत्वहूपम् । २ संवदन विवाद: । ३ विशिंषन्ति वागादीन्प्राणादी- 
निति शेष: । ४ अहंश्रेयसे खखश्रेष्ठतवाय । 



अप्वि, ३ सु, ६ ] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः । ३८७ 

विवद्माना:ः इति । ता-वा एताः सवा देवताः प्राणे निःभ्रेयेसं वि- 

दित्वा' (२१४) इति च । अनुगताद्र सर्वत्नाभिमानिन्यश्वेतना 

देवता मज्ञार्थवादेतिहासपुराणादिभ्योडबगम्यन्ते । “अग्निवोग्भूत्वा मुर्ख 

प्राविशत् (ऐ० आ० २।४।२।४ ) इल्येवबमादिका च अ्रुतिः करणेष्व- 

मुआहिकां देवतामनुगतां दशेयति। प्राणसंवादवाक्यशेषे च पते ह प्राणा 

प्रजापति पितरमेय्रोचु:' (छा० ५।१।७ ) इति श्रेष्ठत्वनिधोरणाय प्रजाप- 

तिगमनं, तद्ठचनाबैकैकोत्क्रमणेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राणश्रेष्ठथप्रतिपत्ति: । 

'तस्मै॑ बलिहरणम्' (बरृ० ६।१।१३ ) इति चेवंजातीयको<स्मदादि- 

प्विव व्यवहारो5नुगम्यमानो5भिमानिव्यपदेश द्रढयति | “तत्तेज ऐश्वत' 

इत्यपि परस्पा एवं देवताया अधिष्ठाउ्या: स्वविकारेष्वनुगताया इयमीक्षा 

व्यपक्श्यत इति द्रष्टव्यम् । तस्माह्विलक्षणमेवेदं अ्रक्वणो जगत् । विछ- 

क्षणत्वाच्च न त्रह्मप्रकृतिकमियाक्षिप्ते प्रतिविधत्ते ॥ ५ ॥ 

हृश्यते तु ॥ ६ ॥ 

तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । यदुक्त विलक्षणत्वान्नेद॑ जगद्रब्मप्रकृति- 

कमिति । नायमेकान्तः । दृश्यते हि छोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्य$ पुरु- 

पादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनामुत्पत्तिः, अचेतनत्वेन च प्रसि- 

ड्वेम्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिकादीनाम्ू । नन््वचेतनान्येव पुरुषादिशरीरा- 

ण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येव च वृश्चिकादिश- 

दीराण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्योणीति । उच्यते--एवमपि किंबि- 

दचेतन॑ चेतनस्थायतनभावमुपगच्छति किंचिन्नेत्यस्येब वेलक्षण्यम् । 
महांश्वायं पारिणामिकः खभावविप्रकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां 'च 

स्वरूपादिभेदात् । तथा गोमयादीनां वृश्चिकादीनां च । अल्मन्तसारूप्ये 

च प्रकृतिविकारभाव एवं प्रढीयेत । अथोच्येतास्ति कश्नित्पार्थिवत्वा- 

दिखभावः पुरुषादीनां केशनखाबिधष्वनुवर्तमानो गोमयादीनां वृश्चिका- 

दिष्विति । ब्रह्मणोउपि तहिं सत्तालक्षण: खभाव आकाशादिष्वनुवर्तमानो 

१ निःश्रय्स श्रेघ्मम्। २ पारिणामिकस्तत्तत्केशादिगतपरिणामात्मक इत्यर्थ:। 



१८८ | अक्षसूत्रशाइ्रभाष्यमू । [ अधि. हे सू, ६ 

हृश्यते । विलक्षणत्वेन च कारणेन न्क्षप्रकृतिकर्त जगतो दूषयता 
किमशेषस्थ त्रक्षखभावस्थाननुवर्तन विलक्षणत्वम्रभिप्रेयत उत यस्य कस्य- 
चिदथ चेतन्यस्येति वक्तव्यम् । प्रथमे विकल्पे समस्तप्रक्ृतिविकारो- 
च्छेदप्रसज्भ: । नह्यसद्तिशये प्रकृतिविकार इति भ्बति । द्वितीये 
चासिद्धत्वम् । दृश्यते हि सत्ताछक्षणो त्रद्मखभाव आकाशादिष्वनुवर्त- 
मान इत्युक्तम | ठतीये तु दृष्टान्ताभावः | कि हि यबैतन्येनानन्वितं 
तद्त्रह्मप्रकृतिकं दृष्टमिति त्रक्गवादिन प्रत्युदाहियेत । समस्तस्य वस्तुजा- 
तस्थ॒ जद्मप्रकृतिकत्वाभ्युपपमात् । आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एवं । चेतन 
जह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्रेत्यागमतात्पयेस्थ प्रसाधितत्वात् । यत्तूके 

परिनिष्पन्नत्वाद्र्मणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुरिति । तद्पि मनोरथमा- 
त्रमू। रूपायभावाद्धि नागय्रमर्थ: प्र्मक्षस्य गोचरः। लिज्ञायभावात्र 
नानुमानादीनामू । आगममात्रसमधिगम्य एवं त्वयमर्थो धर्मवत्। 

तथाच श्रुतिः--निषा तकेंण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ' 

(का० १।२।९ ) इति। "को जअद्धा वेद क इह प्रवोचत्” । इये विर- 
प्टियेत आबभूव' ( ऋर० सं० १।३०।६ ) इति चेते ऋचों सिद्धानाम 
पीश्वराणां दुर्बोधतां जगर्कारणस्य दशीयतः । स्मृतिरपि भवति--“अ- 
चिन्या; खलु ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्' इति । “अव्यक्तोडयम- 
चिन्दयोडयमविकार्यों अयमुच्यते' ( गी० २।२५ ) इति च्। "न मे विदु: 
सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिद्ि देवानां महर्षीणां चर सर्वशः 
(गी० १०२ ) इति चेवंजातीयका । यद्पि श्रवणव्यतिरेकेण मनर्न 
विद्धच्छब्द एवं तकेमप्यादर्तव्यं दशयतीत्युक्तम्। नानेन मिषेण शुष्क- 
तकेस्यात्रात्मछाभ; संभवति । श्रुत्यनुग्रहीत एवं ह्मत्र तर्कोउलुभवाज्जल्वे- 

१ एपा वेदान्तशात्लजन्या मतिस्तर्केण खमत्यूहमात्रेणापनेया बाधाह्दी न। यद्वा 
तकेंण प्राप्तव्या नेत्यर्थ: | किंतु अन्येन निपुणेनाचार्येण प्रोक्तप्रबोधिता सती सुज्ञानाय 
साक्षात्काराय भवति | हे प्रेष्ठ श्रियतम, इति नाथिकेतसंप्रति यमसंबोधनम् । २ इस बि- 
सश्रिकाशादिसष्ठि: कुत: कस्माज्जाता कस्माश्व स्थिति प्रप्तेत्यद्धा तत््वेन को वेद, न 
को5पि । कः प्रवोचत् , न को$पि प्रवक्ताभूत् । 



अधि. ३ सू. ७] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः । १८९ 

नाश्रीयते । सखप्नान्तबुद्धान्तयोरुभयोरितरेतरव्यमिचारादात्मनोडनन्वाग- 
तत्व, संप्रसादे च प्रपद्चपरित्यागेन सदात्मना संपत्तेनिष्पपश्सदात्मत्वं, 
प्रपद्बस्य॒ ब्रह्म प्रभवत्वात्कायेकारणानन्यत्वन्यायेन बत्रह्माव्यतिरेक इत्ये- 
वंजातीयकः । 'तकौप्रतिष्ठानात' (ब्र० २।१।११ ) इति च केवलस्य 
तकेस्य विधरलम्भकत्व॑ दशेयिष्यति । योडपि चेतनकारणश्रवणबलेनेव 
समस्तस्य जगतश्रेतनतामुत्मेक्षते तस्यापि “विज्ञान चाविज्ञानं च इति 
चेतनाचेतनविभागश्रवर्ण विभावनाविभावनाभ्यां चैतन्यस्थ शकक्यत एव 
योजयितुम् । परस्येव त्विदमपि विभागश्रवर्ण न युज्यते । कथम् । पर- 
मकारणस्य ह्यत्र समस्तजगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते “विज्ञानं चावि- 
ज्ञान चाभवतः इति । ततन्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोपपद्मते 

विलक्षणत्वात्ू , एवमचेतनस्यापि चेतनभावों नोपपद्मयते। प्रत्युक्तत्वात्तु 
विलक्षणत्वस्य यथाश्रुय्येब चेतन कारण ग्रहीतठ्य भवति ।। ६ ॥ 

असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् ॥ ७ ॥ 
यदि चेतन शुद्ध शब्दादिहीनं॑ च॒ ब्रह्म तद्विपरीतस्याचेतस्याशुद्धस्य 

शब्दादिमतश्र कार्येस्यथ कारणमिध्येतासत्तर्िं काये प्रागुत्पत्तेरिति प्रस- 
ज्येत । अनिष्ट चेतत्सत्कायेवादिनस्तवेति चेत् | नेष दोषः । प्रतिषेध- 
मात्रत्वात् । प्रतिषेधमात्र हीद॑ नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति । नह 

प्रतिषेघः प्रागुत्पत्ते: सत्त्वं कायेस्थ प्रतिषेद्धूं शक्तोति | कथम् | यथेष 
हीदानीमपीद॑ कार्य कारणात्मना सद्देवं प्रागुत्पत्तेरपीति गम्यते । नहीं- 
दानीमपीद॑ कार्य कारणात्मानमन्तरेण स्वतत्मेवास्ति । सब तं परा- 
दाद्यो अन्यत्रात्मनः सर्व वेद! (बु० २।४।६ ) इत्यादिश्रवणात् । कारणा- 
त्मना तु सरत्त्व कार्येस्थ प्रागुयत्तेरविशिष्टम् । ननु॒ शब्दादिद्दीनं त्रद्म 
जगतः कारणम् | बाढम् । नतु शब्दादिमत्कायें कारणात्मना हीने 
प्रागुत्पत्तेरिदानीं वास्ति । तेन न शक्यते वक्तु प्रागुत्पत्तेरसत्कायेमिति । 
विस्तरेण चेतत्कायेकारणानन्यत्ववादे वक्ष्यामः || ७ ॥| 

१ विप्रलम्भकत्वं अर्थविशेषाव्यवस्थापकलम् । 



१९० ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्ययू । [ अधि, ३ सू. ९. 

अपीतोौ तद्वत्प्रसद्भञारटसमझ्ञसम् ॥ ८ ॥ 
अन्नाह--यदि स्थौल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वाशुद्ध्यादिधर्म क 

कार्य बत्रद्मयकारणमभ्युपगस्येत तदपीतो प्रलवये प्रतिसंसज्यमानं कार्य 
कारणाविभागमापदमान कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेदित्यपीतो कार- 
णस्यापि ब्रह्मण: कार्येस्येवाशुद्ध्यादिसूपसप्रड्भात्सर्वज्ञ ब्रह्म जगर्कारणमि- 
व्यसमश्नलसमिद्मीोपनिषदं दशेनम् । अपिच समस्तस्य विभागस्याविभा- 
गप्राप्तेः पुनरुत्पत्तो नियमकारणाभावाद़्रोक्तृभोग्यादिविभागेनोत्पत्तिने 
प्राप्नोतीत्र्समज़्सम् । अपिच भोक्तणां परेण ब्रह्मणाइविभा्ग गतानां 

कमोदिनिमित्तप्र्येडपि पुनरुत्पत्तावभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि पुन- 
रुत्पत्तिप्रसड्ञादसम जसम् । अथेदं॑ जगदपीताबषि विभक्तमेव परेण 

ब्रद्मणावतिछ्ठेत, एवमप्यपीतिश्व न संभवति, कारणाव्यतिरिक्त च कार्य 
न संभवतीयसम अजसमेवेति ॥। ८ || 

अन्रोच्यते-- 

न तु दृष्ठान्तमावात् ॥ ९ ॥ 
नैवास्मदीये दशेने किंचिद्सामजस्यमस्ति । यत्तावदभिहितं कार- 

ण॑मपिगच्छत्काय कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेदिति, तददूषणम् । क- 
स्मात् । दृष्टान्तभावात् । सन्ति हि दृष्ठानता यथा कारणमपिगच्छत्काय 
कारणमात्मीयेन धर्मेण न दूषयति । तद्यथा शराबादयों मृत्प्रकृतिका 
विकारा विभागावस्थायामुश्चावचमध्यमप्रभेदाः सन््तः पुनः प्रकृतिमपिग- 
च्छन्तो न तामात्मीयेन धर्मेण संस्जन्ति । रुचकादयश्र सुवणविकारा 
अपीतौ न सुवणेमात्मीयेन धर्मेण संस्तजन्ति । प्थिवीविकारश्रतुर्विधो 
श्रूतग्रामो न॒प्रथिवीमपीतावात्मीयेन धर्मेण संस्जति । त्वत्पक्षस्थ तु 

न कश्चिहृष्टान्तोडस्ति । अपीतिरेव हि न संभवेथदि कारणे कार्य खथध- 
मेणैवावतिष्ठेत । अनन्यत्वेषपि कार्यकारणयोः कार्यस्य कारणासत्व॑ं 
नतु कारणस्थ कार्यालत्व॑ “आरम्भणशब्दादिभ्यः इति वक्ष्यासः (जत्र० 

* १ अपिगच्छत् लीयमानम् । ३ विभागावस्था स्थितिकाल: । 



अधि. ३ सू. ९] दितीयाध्याये प्रथमः पादः | १९१ 

सू० २।१।१४ )। अल्यल्पं चेदमुच्यते कार्यमपीतावात्मीयेन धर्मेण 
कारण संसजेदिति । स्थितावपि समानो<यं प्रसज्ञ:, कार्यकारणयोरन- 
न्यत्वाभ्युपपमात् । 'इदं सब यदयमात्मा” (बृ० २।४।६ ), “आत्मै- 
वेद सर्वम (छा० ७।२५।२ ), “ब्रह्मेवेदमस्॒तं॑ पुरस्तात! (मु० २॥२॥ 
११ ), 'सवबे खल्विदं ब्रह्मा (छा० ३॥१४।१ ) इत्येवमाद्याभिर्दि 
श्रुतिभिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कारयेस्य कारणानन्यत्वं श्राव्यते | . 
तत्र य; परिहारः कार्यस्य तद्धमाणां चाविद्याध्यारोपितत्वान्न तेः कारण 
संसज्यत इति, अपीतावषि स समानः। अस्ति चायमपरो दृशान्तों 
यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते, 
अवस्तुत्वातू , एवं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यत इति । यथा 

च स्वप्नहगेकः स्वप्रदशनमायया न संरप्श्यत इति | प्रबोधसंप्रसादयोरनन्वा- 
गतत्वात् । एवमवस्थात्रयसाक्ष्येकोडव्यभिचायेवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा 
न संस्प्ृ॒श्यते | मायामात्र ह्मेतद्यत्परमात्मनो 5वस्थात्रयात्मनावभासन रज्वा- 
इब सपोदिभावेनेति । अल्नोक्ते वेदान्तार्थसंप्रदायविड्धिराचार्यः---“अ- 
नादिमायया सुप्तो यदा जीव? प्रबुध्यते । अजमनिद्रमसवप्रमद्देतं बुध्यते 
तदा” ( गौडपा० कारि० ११६ ) इति। तत्र यदुक्तमपीतो कारण- 
स्थापि कार्येस्पेव स्थोल्यादिदोषप्रसड्ग इत्येतदयुक्तम् । यत्पुनरेतदुक्ते स- 
मस्तस्य॒विभागस्याविभागप्राप्ते: पुनर्विभागेनोत्पत्तो नियमकारणं नोप- 

पद्मत इति । अयमप्यदोषः । दृष्टान्तभावादेव । यथाहि सुषुप्तिसमा- 
ध्यादावपि सत्यां स्वाभाविक्यामविभागग्राप्तोी मिथ्याज्ञानस्यानपोदित- 
त्वात्पूर्ववत्पुनः प्रवोधे विभागों भवत्येवमिहापि भविष्यति । श्रुतिश्वात्र 
भवति--“इमाः सवोः प्रजाः सत्ति संपद्य न विदु; संति संपर्यामह 
इति त इह व्याध्रों वा सिंहो वा बृको वा वराहो वा कीटो वा पतज्ली 

वा दृंशो वा मशको वा यद्यद्भधनन्ति तदा भवन्ति! ( छा० ६।९॥२,३ ) 
इति। यथा ह्मविभागेडपि परमात्मनि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धों विभागव्य- 

-- १ सत्ि ्रह्मणि एकीभूत-न विदुरित्यज्ञानोक्तिः ) इद सुपुप्तेः प्राछू प्रयोथे बेन 
जात्यादिना विभक्ता भवन्ति तदा पुनदवत्थानकाले तयैव भवन्तीति विभागोक्तिः । 



१९२ ब्रह्मसूत्रशाकह्ुरभाष्यमू ॥ [ अधि. ३ सू, ९१ 

वहारः खप्नवद॒व्याहतः स्थितो दृश्यते, एबमपीतावपि मिथ्याज्ञानप्रति- 

बद्धेव विभागशक्तिरनुमास्यते । एतेन भुक्तानां पुनरुत्पत्तिप्रसब्नः प्र- 

स्युक्तः । सम्यरज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्थापोद्तित्वातू । यश पुनरयमन्तेडपरो 

विकल्प डसल्पेक्षितोडथेद जगद्पीतावपषि विभक्तमेव परेण त्रह्मणावतिष्ठे- 
तेति, सोडप्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्ध । तस्मात्समजसमिद्मोपनिषदं 

. दशेनम् ॥ ९॥ 

स्पक्षदोषाच ॥ १०॥ 
खपक्षे चेते प्रतिवादिनः साधारणा- दोषाः प्रादुःष्यु; | कथमित्यु- 

च्यते । यत्तावद्मिहित विलक्षणत्वात्रेदं जगद्गह्मप्रकतिकमिति, प्रधान- 

प्रकतिकतायामपि. समानमेतत् , शब्दादिहीनात्म धानाच्छब्दादिमतो 

जगत उत्पक्त्यभ्युपगमात् । अतणएव च विलक्षणकार्योत्पक्त्यभ्युपगमा- 
त्समानः भगुल्पत्तेरसत्कायवादप्रसन्न: । तथाउपीतों कार्येस्य कारणवि- 
भागाभ्युपगमात्तद्् सड्"ोडपि समानः । तथा म्दितसर्व विशेषेषु विका- 
रेष्वपीतावविभागात्मतां गतेष्विद्मस्य पुरुषस्योपादानमिद्मस्थेति प्राकप्र- 
लयात्मतिपुरुष ये नियता भेदा न ते तथैव पुनरुत्पत्ती नियन्तुं शक्यन्ते 
कारणाभावात् । विनेब कारणेन नियमे5भ्युपगम्यमाने कारणाभाव- 
साम्यान्मुक्तानामपि पुनबेन्धप्रसनज्ञ+ । अथ केचिड्वेदा अपीतावविभाग- 
मापयन्ते केचिन्नेति चेत्। ये नापयस्ते तेषां प्रधानकायेत्वं न प्राप्नोती- 
लेवमेते दोषाः साधारणत्वान्नान्यतरस्मिन्पक्षे चोदयितव्या भवन्तीद्यदो- 
पतामेवेषां द्रढद्यति । अवश्याश्रयितव्यत्वात् ॥| १० ॥ 

तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेवमप्यवि- 
मोक्षप्रसज़्: ॥ ११ ॥ 

इतश्व नागमगम्येउर्थ केवेलेन तर्केण श्रत्यवस्थातव्यम्। यस्माभिरा- 
गमाः पुरुषोस्परेक्षामात्रनिबन्धनास्तको अग्रतिष्ठिता भवन्ति । उत्प्रेक्ञाया 
निरहुशत्वात् । तथादि केश्रिदमियुक्तैय॑ब्रेनोस्मेक्षितास्तको अमियुक्तत- 

4 प्रादुःष्युः प्रादुभवेथु: । २ तकंस्य केवल्यमनुम्राद्यागमरादिल्यम् । 



अधि. ३ सू. ११ ] हितीयाध्याये प्रथमः पादः । १९३ 

रैस्न्येराभास्यमाना दृश्यन्ते । तेरप्युत्मेश्षिताः सन्तस्ततो5न्यैराभास्यन्त 
इति न प्रतिष्ठितत्व॑ तकोणां शक्यमाश्रयितुं, पुरुषमतिवेरूप्यात्। अथ 
कस्यचित्पसिद्धमाहास्म्यस्य कपिल्सय चान्यस्थ वा संमतस्तके: प्रतिष्ठित 
इत्याश्रीयेत । एवमप्यप्रतिपष्ठितत्वमेव । प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामपि 

तीर्थकराणां कपिछकणभुक्प्रश्वतीनां परस्परविप्रतिपत्तिदशेनात् । अथो- 
च्येतान्यथा वयमनुमास्यामहे यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति । नहि 
प्रतिष्ठितस्तके एवं नास्तीति शकक््यते वक्तुम् । एतद्पि हि. तकोणामप्रति- 

छ्लितत्व॑ तकेंगेव प्रतिष्ठाप्यते । केषांचित्तकोणामग्रतिष्ठितत्वद्शनेनान्येषा- 
मपि तज्ञातीयकानां तकाणामप्रतिष्ठितत्वकलपनात् । सर्वतको प्रतिष्ठायां 
च लोकव्यवहारोच्छेद्प्रसज्ञ:। अतीतवरतमानाध्वसाम्येन ह्मनागते5प्य- 
ध्वनि सुखदुःखप्राप्रिपरिहाराय प्रवर्तमानो लोको दृश्यते । श्रु्यर्थविप्र- 

तिपत्तो चाथोभासनिराकरणेन सम्बगर्थनिधोरण तरक्केणेव वाक्यबृत्तिनि- 
रूपणरूपेण क्रियते । मनुरपि चेंव॑ मन््यते---“प्रद्मक्षमलुमान् च शार्ल् 
च विविधागमम् । त्रय सुविदितं काय पर्मशुद्धिममीप्सता ॥ इति। 
“आप धर्मोपदेश च वेदशास्त्राविरोधिना । यस्तकेंणानुसंधतत स धर्म 
वेद नेतर; ॥ ( १२।१०५,१०६ ) इति च बुवन् | अयमेव तकस्था- 
ढुंकारो यद्भ्रतिष्ठितस्व॑नाम । एवंद्वि तावद्त्तकेपरित्यागेन निरवय- 

स्तके; प्रतिपत्तव्यों भवति । नहि पूर्वजों मूढ आसीदित्यात्मनापि मूढेन 
भवितव्यमिति किंचिद्स्ति प्रमाणम् | तस्मान्न तकोाप्नतिष्ठानं दोष इति 

चेतू , एवमप्यविमोक्षप्रसज्ञ: । यद्यपि कचिद्विषये तकेस्य प्रतिष्ठितत्वमु- 
पलब्ष्यते तथापि प्रकृते तावह्विषये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोषादनि9ों- 
क्षस्तकेस्थ । नहीदमतिगंम्भीरं भावयाधात्म्यं मुक्तिनिबन्धनमागममन्तरे- 
णोस्रेक्षितुमपि शक्यम् । रूपाय्रभावाद्धि नायमर्थः प्रद्यक्षगोचरः, लिज्ञा- 

आभावा नानुमानादीनामिति चावोचासम | अपिच सम्यखज्षाना- 

न्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनामभ्युपगमः । तन्च॒ सम्यग्ज्ञानमे करूप॑ 
१ धर्मेस्य शुद्धिरधमोद्वेदनिर्णय: । २ अतिगम्भीरत्वमागमातिरेकिमानायोग्यत्वम् ५ 

आावयाथात्म्य कारणगतमद्वितीयत्वम् । मुक्तिनिबन्धन परमानन्द्सशिदेकतानत्वम् ॥ 
१७ ब्रू० सु० 



१९४ बद्यसूत्रशाह्रभाष्यमू । [| अधि. ४ सू, १२ 

बसस््तुवञत्वात् । एकरूपेण हयवस्थितों योडर्थ:; स॒ परमार्थ: । छोके तह्वि- 
पय ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्युच्यते यथाप्रिरुष्ण इति। तत्रैब॑ सति सम्य- 
ज्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिरनुपपन्ना | तकैज्ञानानां त्वन्योन्यविरोधा- 
ससिद्धा विप्रतिपत्ति!। यद्धि केनचित्तार्किकेणेदमेव सम्यग्ज्ञानमिति 

प्रतिपादित तद्परेण व्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं ततोडपरेण व्युत्था- 
प्यत इति प्रसिद्ध छोके । कथमेकरूपानवस्थितविषय तकेप्रभव सम्य- 

ज्ञान भवेत । नच प्रधानवादी तकंविदामुत्तम इति सर्वेस्ताकिके: 

परिग्रहीतो येन तदीय मत सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिप्रेमहि । नच शकक््य- 

न्तेडतीतानागतवरतमानास्ताकिंका एकस्मिन्देशे काछे चर समाहतेु 
येन तन्मतिरेकरूपेकार्थविषया सम्यद्यतिरिति स्थात् । वेदस्य तु 
निलत्वे विज्ञानोपत्तिहेतुत्वेच सति व्यवस्थितार्थ विषयत्वोपपत्तेस्तज्ञ- 
नितस्प ज्ञानस्य सम्यक्त्वमतीतानागतबतेमाने; सर्वेरपि तार्किकैरपहोतु- 
मशक्यम् । अतः सिद्धमस्येव्रोपनिषद्स्थ ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानवम् । 
अतोडन्यत्र सम्यम्ज्ञानत्वानुपपत्ते: संसाराविमोक्ष एबं प्रसज्येत । अत 
आगमवशेनागमानुसारितकेवशेन च चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृति- 
श्वेति खितम ॥ ११ ॥ 

४ शिष्टपरिग्रहाधिकरणम् । छू० १२ 

एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता; ॥ १९२॥ 
वेदिकस्थ दशेनस्थ प्रद्यासन्नत्वाहुरुतरतकवलोपेतलादेदानुसारिमिश्र 

केश्विच्छिष्ठ; केनचिदंशेन परिग्रहीतत्वाप्रधानकारणवादं तावश्यपाशित्य 

यस्तकेनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येपूद्भावितः स परिहतः। इदानीमण्वा- 
दिवादव्यपाश्रयेणापि केश्रिन्मन्दमतिभिवेदान्तवाक्येषु. पुनस्तकनिमित्त 
आश्षेप आशक्चयत इल्त; प्रधानमह्ननिबहेणन्यायेनातिदिशति । परिग्र- 
हान्त इति परिग्रहाः न परिग्रहा अपरिप्रिहा।ः शिष्टानामपरिप्रहाः शिष्टा- 
परिग्रहा: । एतेन प्रकृतेन प्रधानकारणबादनिराकरणकारणेन शिष्टरेमनु- 
व्यासप्रश्नतिमिः फेनचिदृशेनापरिगृहीता येउण्वादिकारणवादास्ते 5पि प्रति- 



अधि. ५ सू. १३ ] हितीयाध्याये प्रथम; पादः । १९५ 

षिद्धतया व्याख्याता निराऊृता द्रष्टव्याः तुल्यत्वान्षिगकरणकारणस्थ, नात्र 
पुनराशक्लितव्य किंचिदस्ति | तुल्यमत्रापि परमगम्मीरस्य जगत्कारणस्थ 
तकीनवगाह्मत्व॑ तकंस्पाप्रतिष्ठितत्वमन्यथानुमाने डप्यविमोक्ष आगमवबि- 

रोधश्रेय्रेवंजातीयक॑ निराकरणकारणम् ॥ १२ ॥ 

५ भोऋापत्त्यधिकरणम् । स्तू० १३ 

मोकऋापत्तेरविभागश्रेत्स्याद्लोकवत् ॥ १३॥ 
अन्यथा पुनत्रेद्यकारणबादस्तकंबलेनैवाक्षिप्यते । यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं 

खविषये भवति तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेडनंयपरा भवितु- 
महेति । यथा मत्राथवादों । तकोउपि खबिषयादन्यत्राप्रतिष्ठितः 

स्थात् यथा धर्मोधमेयो: । किमतो ययेवम् । अत इदमयुक्ते यत्पमा- 

णान्तरप्रसिद्धार्थवाधनं श्रुतेः । कथथं पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोडर्थः श्रुद्या 
बाध्यत इति । अन्नोच्यते--प्रसिद्धों हाय॑ भोक्तभोग्यविभागो छोके 
भोक्ता चेतनः शारीरो भोग्याः शब्दादयों विषया इति | यथा भोक्ता 
देवदत्तो भोज्य ओदन इति । तस्य च विभागस्याभावः ग्रसज्येत यदि 

भोक्ता भोग्यभावमापयेत । भोग्यं वा भोक्तमावमापयेत । तयोश्रेतरे- 
तरभावापत्ति; परमकारणाद्रह्मणोडनन्यत्वात्मसज्येत । नचास्य प्रसि 
द्धस्य॒विभागस्य बाधनं युक्तम् । यथा खद्यत्वे भोक्तभोग्ययोर्विभागो 
दृष्टस्तथादीतानागतयोरपि कल्पयितव्य; । तस्मात्मसिद्धस्यास्य भोक्तुभो- 

ग्यविभागस्थाभावप्रसद्भादयुक्तमिदं त्रह्मकारणतावधारणमिति चेत्कश्नि- 

चोदयेत्त प्रति ब्रूयात---स्याछ्लोकवदिति । डपपद्मत एवायमस्मत्पक्षे5पि 
विभाग; एवं लोके दृष्टत्वात् । तथाहि---समुद्रादुदकात्मनो5ननन््यत्वेडपि 

तद्विकाराणां फेनबीचीतरबड्नबुद्व॒दादीनामितरेतरविभाग इतरेतरसंख्छेषा- 
दिलक्षणश्व॒ व्यवहार उपलभ्यते | नच समुद्रादुदकात्मनोउनन्यत्वेडपि 
तद्विकाराणां फेनतरब्ादीनामितरेतरभावापत्तिभवति । नच तेषामित- 

रेतरभावानापत्तावपि समुद्रात्मनोडन्यत्व॑ भवति । एवमिहापि नच 

१ अन्यपरत्वं गोणार्थकत्वम् । 



१९६ ब्ह्मसूत्रशाइरभाष्यमू। [ अधि. ६ सू. १४७ 

भोक्तभोग्ययोरितरेतरभावापत्ति:, नच परस्माद्रहझणो न्यत्ब॑ भविध्यति । 
यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः | “तत्सट्ठा तदेवानुप्राविशत्! ( लै० 

२॥६ ) इति स्रष्टरेवाविक्ृतस्थ कार्यानुप्रवेशेन भोक्तृत्वश्रवणात् , तथापि 
कार्यमनुप्रविष्टस्थास्त्युपाधिनिमित्तो विभाग आकाशस्थेव घटाद्यपाधिनि- 
मित्त इत्मतः परमकारणाद्रह्मणोड5नन्यत्वे5प्युपपद्मते भोक्तुभोग्यछक्षणो 
विभाग: समुद्रत्तरड्रादिन्यायेनेत्युक्तम् ॥॥ १३ ॥ 

६ आरम्मणाधिकरणम् । सू० १४-२० 
तदनन्यत्वमारम्भणदाब्दादिभ्यः ॥ १४॥ 

अभ्यु पगम्य चेस॑ व्यावहारिक भोक्तभोग्यलक्षणं विभागं स्थाह्लोकव- 
दिति परिहारो5मिद्वितः । नत्वय॑ विभाग: परमार्थतोडस्ति यस्मात्तयो: 

कार्यकारणयोरनन्यत्वमवगम्यते । कायमाकाशादिकं बहुप्रपर्च॑ जगत् , 
कारण परंत्रद्य, तस्मात्कारणात्परमार्थतोडनन्यत्व॑ व्यतिरेकेणाभाव: 

कार्यस्यावगम्यते । कुतः । आरम्मणशब्दादिभ्य; । आरम्भणशब्दस्ता- 
वत् । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायामुच्यते---“यथा 
सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वे सृन््मयं विज्ञात्त स्थाह्माचारम्भण विकारों 
नामपेय मृत्तिकेयेव सलत्यमम (छा० ६।१।१ ) इति । एतदुक्त भवति--- 
एकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतों मदात्मना विज्ञातेन सब सृन्मयं घटशरा- 
वोदच्बनादिक म्रदात्मकत्वाविशेषादिज्ञातं भवेत् । यतो वाचारस्भ्ण 
विकारों नामघेयं वाचेव कफेवलमस्तीद्यारभ्यते । विकारो घट; शराव 
उदभ्वन॑ चेति नतु वस्तुवृत्तेन विकारों नाम कश्विद्स्ति। नामधेय- 
मात्र छोतदनतं मत्तिकेतव सत्यमिति । एप ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः। 
तत्र श्रुताह्माचारम्भणशब्दाइाष्टोन्तिकेडपि ब्रह्म्यतिरेकेण कार्यजातस्था- 
भाव इति गम्यते पुनश्थ तेजोबन्नानां ब्रह्मकायेतामुक्त्वा तेजोबन्नका- 
योणां तेजोबन्नव्यतिरेकेणाभाव॑ ब्रवीति--“अपागादसेर प्रित्वं वाचारम्भर्ण 
विकारों नामघेय त्रीणि रूपाणीयेव सत्मम' (छा० ६।४।१ ) इल्या- 

१ विभागो जन्म । यद्वा तथापीतिशब्देनेवोक्तः परिहारः ॥ 



अधि. ६ सू, १४ ] हितीयाध्याये प्रथमः पाद्; । १९७ 

दिना । आरम्मणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात् “ऐतदात्म्यमिद सर्वे 

तत्सलं॑ स आत्मा तस्वससि' (छा० ६।८।७ ), इदं सबे यदय- 

मात्मा' (बृ० २।४।६ ), नत्रह्ेवेद सर्वम ( मु० २।२॥११ ), 
“आत्मवेदं सर्वम! ( छा० ७।२५॥२ ), निह नानास्ति किंचन ( बू० 

४।४।१९ ) इत्येवमाद्यप्यात्मैकत्वप्रतिपादनपरं वचनजातमुदाहर्तव्यम्। 
नचान्ययैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं संपद्यते । तस्माद्यथा घटकरकादयाका- 
शानां महाकाशानन्यत्वं, यथाच मृगठृष्णिकोदकादीनामूषरादिभ्योउन- 

न्यत्वं॑ दंष्टनष्टख्वरूपत्वात्खरूपेणानुपाख्यत्वात् , एवमस्य भोग्यभोक्ादिप्र- 

पश्चजातस्य॒त्रह्मज्यतिरेकेणाभाव इति द्र॒ष्टव्यम् । नन््वनेकात्मकं ब्रह्म, 

यथा वृक्षोडनेकशाख एवमनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्ते ब्रह्म । अत एकत्वं नानात्वं 
चोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वं शाखा इति नानात्वम्। यथाच 

समुद्रातनेकत्व॑ फेनतरड्ाद्यात्मना नानात्वम् । यथाच मृदात्मनेकत्व॑ घट- 

शरावाद्यात्मना नानात्वम्। तत्रेकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहार; सेत्स्यति । 
नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयों लोकिकवेदिकव्यवहारों सेत्स्यत इति । 
एवंच मदाविदष्टान्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति । नेव॑ स्थातू । “मृत्ति- 
केट्येव सतद्यम इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात् । वाचार- 

म्मणशब्देन च विकारजातस्थानूतत्वाभिधानात् । दाष्टोन्तिकेडपि 'ऐत- 

दात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यम्! इति च परमकारणस्यवेकस्थ सत्यत्वावधार- 

णात् “स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” इति च शारीरस्य ब्रद्मभावोपदे- 

शात् । खययं प्रसिद्ध ल्लेतच्छारीरस्य त्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते न यत्नान्तर- 
प्रसाध्यमू । अतश्नेदं॑ शास्त्रीय त्रह्मात्मत्वमवराम्यमान॑ साभाविकस्प 
शारीरात्मत्वस्थ बाधक॑ संपय्यते, रज्वादिवुद्धथ इव सपोदिबुद्धीनाम् । 
बाघिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः स्वाभाविकों व्यवहारों बा- 
घितो भवति यत्सिद्धये नानात्वांशोउपरो ब्रह्मण: कर्प्येत । दर्शेयति 
च--“यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत' (ब्ृ० ४।५।१५) 

१ दृष्ट प्रातीतिक नश्मनित्यं यत्खरूपं तद्र॒पेणानुपाख्यत्वात्सत्तास्फूर्तिशन्यत्वादनन्य- 
स्वम्रिति संबन्ध: । २ खभावोष्त्राविया तया कृतः खाभाविक: । 



१९८ बढ्ासूत्रशाइरभाष्यमू ।[ अधि. ६ सू, १४ 

इत्यादिना ब्द्मात्मत्वदर्शिनं प्रति. समस्तस्थ॒क्रियाकारकफललक्षणस्थ 
व्यवहारस्याभावम् । नचारय॑ व्यवहाराभावो उवस्था विशेषनिबद्धो उमि थी - 
यत इति युक्त वक्तुम, “तत्त्वमसि' इति त्रह्मात्मभावस्थानवस्थाविद्ेष- 
निवन्धनत्वात् । तस्कररृष्टान्तेन चानृतामिसंधस्य बन्धनं सत्याभिसंधस्य 

च् मोक्ष दशेयन्नेकत्वमेबेक पारमार्थिक दशयति (छा० ६।१६)। 
मिथ्याज्ञानविजम्भितं च नानात्वमू । उभयसल्तायां हि कर्थ व्यवहा- 
रगोचरो5पि जन्तुरनृतामिसंघ इत्युच्येत | 'मृद्योः स सृत्युमाप्नोति य 
इह नानेव पश्यति' (बृ० ४।४।१९ ) इति च भेददृष्टिमपवदन्नेवेतइ- 
शेयति । नचास्मिन्दशेने ज्ञानान्मोक्ष इत्युपपयते, सम्यग्ज्ञानापनोद्यस्थ 
कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेनानभ्युपगमात् । उभयसत्यतायां 
हि. कथमेकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानमपनुग्यत इत्युच्यते । नन्वेकत्वेका- 
न्ताभ्युपगमे नानात्वाभावात्मक्षादीनि ठौकिकानि प्रमाणानि व्याहँ- 
न्येरन्निविषयत्वात् , स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि । तथा विधषिप्रति- 

पेधशास्रमपि भेदापेक्षयवात्तदरभावे व्याहन्येत, मोक्षशाखस्थापि शिष्य- 
शासित्रादिभेदापेक्षत्वात्ततमावे व्याघातः स्थात् | कं चानृतेन सोक्ष- 
शास्रेण प्रतिपादितस्थात्मेकत्वस्थ सत्यत्वमुपपथेतेति । अन्नोच्यते--- 
नेष दोप;। सर्वव्यवहाराणामेत्र प्रामह्मात्मताविज्ञानात्सेयत्वोपपत्ते३ । 
स्वप्रव्यवहारस्थेव॒प्राकप्रबोधात् । यावद्धि न सल्यास्मैकत्वप्रतिपत्तिस्ताव- 

स्ममाणप्रमेयफलरक्षणेबु विकारेष्वन्तत्वबुद्धिन कस्यचिदुत्पय्यते । वि- 
कारानेव त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन सर्चो जन्तुः प्रतिपयते 
स्वाभाविकी बत्द्यात्मतां हित्वा । तस्मात्मम्न्रह्मात्मताप्रतियोधादुपपन्नः 

सर्वो छोकिको वेदिकश्व॒ व्यवहार: । यथा सुप्तस्थ प्राकृतस्य जनस्य खप्न 
उच्चावचान्भावान्पर्यतो निश्चितमेव प्रद्यक्षामिमत॑ विज्ञान भवति प्रा- 
कप्रबोधातू, नच. अल्क्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवति, तह्बत् । कर्थ 

त्वसत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य त्रह्मत्मत्वस्य प्रतिपत्तिरुपप्येत । नहि 

१ एकतल्वस्थकान्तः केवल्यम । २ व्याइन्येरन्षप्रमाणानि स्यु:॥ ३ सल्यत्व बाधा- 
भाव: । बाघों मिथ्यात्वनिश्वयः । 
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रज्जुसपेंण दुष्टो प्रियते | नापि मसगतृष्णिकास्थसा पानावगाहनादिय्न- 
योजनं क्रियत इति। नेष दोष: । शकझ्लाविषादिनिमित्तमरणादिकार्यों- 

पलब्चे: । स्प्तदशेनावस्थस्य॒ च स्पदंशनोदकस्नानादिकायेदशेनातू । 
तत्कायेमप्यनतमेवेति चेद्भूयात् । तत्र बूम:--यद्यपि स्वप्नद्शनावस्थस्य 
सपदंशनोदकर््नानादिकार्यमनत तथापि तद्वगतिः सत्यमेव फल, प्रति- 
बुद्धस्याप्यवाध्यमानस्वात् । नहि. खप्नादुत्यितः खप्नदृष्ट सपेदंशनोंद्क- 

स्नानादिकाये मिथ्येति मन््यमानस्तद्वगतिमपि मिथ्येति मन््यते कश्चित् । 
एतेन स्प्नहशोडवगत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादों दूषितो वेब्तिव्य; । 
तथाच श्रुतिः--“यदा कर्मसु काम्येषु स्लियं स्वप्तेप पश्यति। समृद्धि 
तत्र जानीयात्तस्मिन्खप्रनिदशने' (छा० ५।२।९ ) इत्यसल्येन खप्नदशे- 

नेन सलद्याया: समृद्धेः प्रतिपत्ति दशेयति । तथा प्रद्यक्षदशनेषु केषुचि- 
दरिष्ठषपु जातेपु “न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात्' इत्युकत्वा 'अथ 
खन्ना; पुरुष कृष्ण कष्णदन्तं पद्यति स एन हन्ति' इत्यादिना तेन 
तेनासट्ेनेव खप्नदशनेन सत्य मरण सूच्यत इति दशेयति। प्रसिद्ध 
चेद॑ छोकेडन्वयव्यतिरेककुशछानामी हशेन खप्नदशेनेन साध्वागमः सू- 
अ्यत ईहशेनासाध्वागम इति । तथाकारादिसल्ाक्षरप्रतिपत्तिरेष्टा रेखा- 
नताक्षरप्रतिपत्ते: | अपिचान्यमिदं प्रमाणमास्मेकत्वस्थ प्रतिपाद्क नातई 
परं किंचिदाकाहुयमस्ति । यथाहि छोके यजेतेत्युक्ते कि केन कथमि- 
द्याकाड्डथते नेब॑ “तत्त्वमसि” “अहं ब्रह्मास्मि' इत्युक्ते किंचिदन्यदाका- 
ह्ुयमस्ति, सर्वात्मेकत्वविषयत्वावगते! । सति हन्यस्मिन्नवशिष्यमा- 
णेडर्थ आकाह्नला स्थात्ू । नणख्वात्मेकत्वव्यतिरेकेणावशिष्यमाणोडन्यो- 
अर्थोस्ति य आकाइयेत । न चेयमवगतिर्नोत्पय्यत इति शक्यं वक्तुम् , 
“तद्घास्य विजज्ञो' (छा० ६।१६।३ ) इल्यादिश्ुतिभ्यः। अवगतिसा- 
धनानां च श्रवणादीनां वेदानुबचनादीनां च विधानात् । नचेयमवग- 
तिरनर्थिका श्रान्तिर्वेति शकयं वक्तुम् । अविद्यानिवृत्तिफलद्शेनात् , 
बाधकज्ञानान्तराभावाच् । प्राक्चात्मेकस्वाबगतेरव्याहतः सर्चः सतद्यान- 

. १ रेखाखकारत्वादिभरान्त्या सल्या अकारादयो ज्ञायन्त इति प्रसिद्धम् । 
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ततव्यवहारों लोकिको वैद्किश्रेतवोचाम । तस्मादन्ल्ेन प्रमाणेन प्रतिपा- 
दित आत्मेकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्थ बाधितत्वान्नाने- 
कात्मकत्रह्कल्पनावकाशो5स्ति । नन्ु झदादिदृष्टान्तप्रणयनात्परिणाम- 
वद्गक्म शाम्नस्याभिमतमिति गम्यते । परिणामिनो हि मसृदादयो5थों 
छोके समधिगता इति | नेत्युच्यते | 'स वा एप महाजन आत्माउज- 
रो5मरोउम्तो5भयो ब्रह्म! (बृ० ४।४।२५ ) 'स एप नेति नेद्यात्मा' 
(बृ० ३।॥९॥२६ ), “अस्थूछलमनणु (बृ० ३॥८।८) इट्याद्राभ्यः 
सर्वविक्रियाप्रतिषेधश्रुतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात् । न्येकस्य ब्- 
ह्ण; परिणामधर्म॑त्व॑ तद्गहितत्व॑ च शक्य प्रतिपत्तुम । स्थितिगति- 
वत्यादिति चेत्। न। कूटस्थस्पेति विशेषषात् । नहि कूटरखथस्य 
त्रद्मण: खितिगतिवदनेकधर्माश्रयत्व॑ संभवति । कूटर्थ॑ च निलल॑ 
ब्रह्म सर्वविक्रियाप्रतिषघादित्वोचाम । नच यथा बत्रह्मण आ- 
त्मेकल्वद्शन॑ मोक्षसाधनमेव॑ जगदाकारपरिणामित्वद्शनमपि खत्न- 
मेव कस्मेचित्फलायाभिप्रेयते । प्रमाणाभावात् | कूटस्थन्न्मात्मत्वविज्ञा- 
नादेव हि फल दशेयति शाख्रमू--“स एप नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्य 
“अभय वै जनक प्राप्तोडसि” (बृ० ४।२।४ ) इस्येवंजातीयकम् । तय्रै- 
तत्सिद्धं भवति---ब्रह्मप्रकरणे सर्वधर्मविशेषरहितत्रह्मदशनादेव फल- 
सिद्धो सत्यां यत्तन्नाफले श्रुयते ब्ह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि वढ़- 
ह्दशेनोपायत्वेनेब विनियुज्यते, फलब्रत्संनिधावफर्ल तदज्नमितिवत् । 
नतु खतत्र॑फलाय कल्प्यत इति | नहि परिणामवत्त्वविज्ञानात्परिणा- 
मवत्त्वमात्मनः फर्ल॑ स्थादिति वक्तु युक्त, कूटर्थनित्यत्वान्मोक्षस्थ । 
कूटस्थत्रह्मात्मचादिन एकत्वेकान्तद्यादी शित्रीशितव्यामाव ईश्वरकारणप्रति- 
ज्ञाविरोध इति चेत्।न। अविद्यात्मकनामरूपबीजव्याकरणापेक्षत्वा- 
त्सर्वज्ञत्वस्थ । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संमूतः' (तै० २।१ ) 
इटादिवाक्येभ्यो. नियशुद्धबुद्धमुक्तखरूपात्सरव ज्ञात्सव शक्तेरी श्वराज्जग- 
जनिस्थितिप्रकया नाचेतनाआअधानादन्यस्माहेत्येपोडर्थ: प्रतिश्नातः “ज- 
न्मायस्य यतश (तब्र० सु० १।१।४ ) इति । सा श्रतिश्ञा तदवस्थेव न 
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तद्विरुद्धोडर्थः पुनरिद्दोच्यते । कथ नोच्यतेडल्यन्तमात्मन एकत्वमद्विती- 
यत्व॑ च ख़ुबता । झणु यथा नोच्यते । सर्वज्षस्थेश्वरस्यात्मभूत इवावि- 
द्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसारमप्रपन्वबीजभूते 
सर्वज्ञस्पेध्वरस्य मायाशक्ति; प्रकृतिरेति च श्रुतिस्म्रद्योरभिरूप्येते । 
ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ इश्वरः “आकाशो वे नाम नामरूपयोर्निवेहिता 
ते यदन्तरा तदड्द्वा (छा० ८।१४।१ ) इति श्रुतेः | 'नामरूपे व्याक- 
रवाणि' (छा० ६।३।२ ), (स्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कत्वाउभिवदन्यदास्त! (तै० आ० ३॥१२।७ ), 'एक बीज बहुधा यः 
करोति' (श्रें० ६११२) इल्याविश्वुतिभ्यश्च । एवमविद्याकृतनामरूपो- 
पाध्यनुरोधीख्वरो भवति, व्योमेब घटकरकाशुपाध्यनचुरोधि । स च 
खात्मभूतानेव. घटाकाशस्थानीयानविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकारये- 
करणसंघातानुरोधिनो जीवाख्यान्विज्ञानात्मन; प्रतीष्टे व्यवहारविषये । 

तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमे वेश्वरस्पेश्व रत्व॑ सर्वज्ञत्वं सर्वश- 
क्तित् च न परमार्थतो विद्ययापास्तसवॉपाधिसखरूप आत्मनीशित्रीशि- 
तब्यसर्वज्ञत्वादिव्यवहार उपपद्मयते । तथाचोक्तम्ू--“यत्र नान््यत्पश्यति 

नान््यच्छुणोति नान््यद्विजानाति स भूमा! (छा० ७।२४।१) इति, 
धयन्न त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्” (बु० ४।५।१५) इलत्यादिना 
च | एवं परमाथोवस्थायां सर्वव्यवहाराभावं वद्न्ति वेदान्ताः सर्वे । तथे- 
श्वरगीताखपि---“न कठेत्व॑ न कमोणि छोकस्म सजति प्रभुः। रू 
कर्मफलछसंयोग स्वभावस्तु प्रबतेते ॥| नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं 
विभुः । अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव; (गी० ५११४-१५ ) 
इति परमार्थावस्थायामी शिन्रीशितव्यादिव्यवह्राभावः प्रदश्येते । व्यव- 
हारावस्थायां तूक्तः श्रुवावपीश्वरादिव्यवद्दार: एप सर्वेश्वर एप भूताधि- 
पतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय' ( ब्ृ० ४।४। 
२२) इति। तथाचेश्वरगीताखपि---ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेडजुन 
तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यत्रारूढहानि सायया (गी० १८।६१ ) 
इति । सूत्रकारोषपि परमाथोभिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह | व्यवहाराभि- 



२०२ ब्रह्मसूत्रशाइ्रभाष्यमू । [ अधि: ६ सू, १६ 

आयेण तु स्वाह्योकवदिति महासमसुद्र॒स्थानीयतां त्रद्मण/ कथयति । अप्र- 

द्याख्यायेब कारयेप्रपच्च॑ परिणामप्रक्रियां चाश्रयति सगुणेपृपासनेषूपयों- 
क्ष्यत इति ॥ १४ ॥ ह 

भावे चोपलब्घे; ॥ १७ ॥ 
इतश्व कारणादनन्यल्व॑ कार्येस््य, यत्कारणं भाव एवं कारणस्य 

कार्यम्ुुपलभ्यते, नाभावे । तद्यथा सत्यां मदि घट उपछभ्यते 
सत्सु च तन्तुषु पट: । नच नियमेनान्यभावेउन्यस्थोपलब्धिटेष्टा । 
नद्यश्रो गोरन्य; सन् गोभाव एवोपलूभ्यते । नच कुछालभाव एवं घट 
उपलभ्यते । सतद्यपि निमित्तनेमित्तिकभावेडन्यत्वात् । नन्वन्यस्थ भावे- 

इप्यन्यस्योपलूव्धिर्नियता दृश्यते, यथाप्नमिभावे धूमस्येति। नेत्युच्यते । 
उद्दापितेडप्यम्नो गोपाल्घुटिकादिधारितस्थ धूमस्य दृश्यमानत्वात् । अथ 
घूम॑ कयाचिद्वस्थया विशिष्यादीदहशो धूमो नासत्याग्नों भवतीति । 
नेवमपि कश्रिद्दोप: तद्भावानुरक्तां हि बुद्धि कायेकारणयोरनन्यत्वे हेतु 
वर्य वदामः । नचासावश्मिधूमयोर्वियते । भावाबोपरूब्धे रिति वा सू- 
अम् । न केवर्ल शब्दादेव काय्यकारणयोरनन्यत्वं, प्रद्मक्षोपलव्धिभा- 
वाद्य तयोरनन्यत्वमित्यर्थ: । भवतिहि प्रदक्षोपछब्धिः कार्यकारणयोरन- 
न्यत्वे । तद्यथा--तन््तुसंस्थाने पटे तन््तुव्यतिरेकेण पटो नाम काये 
नेवोपलभ्यते केवलास्तु तन्तव आतानवितानवन्तः प्रद्यक्षम॒पलभ्यन्ते, 

तथा तन्तुष्वंशवों5शुपु तद्वयवाः । अनया प्रयक्षोपलब्ध्या छोहितशुक्ष- 
कृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायुमात्रमाकाशमात्र चेल्यईुमेयम । 
(छा० ६।४ ) ततः परं ब्रद्मेकमेवाद्वितीयं, तत्र सर्वप्रमाणानां निध्ाम- 
बोचाम ॥ १५॥ 

सत्तवाचावरस्य ॥ १६ ॥ 
इतश्व कारणात्कायेस्थानन्यत्वं, यत्कारणं ग्रागुत्पत्ते: कारणात्मनेव 

कारणे सत्त्वमवरकालीनस्य कार्येस्य श्रूयते । “'सढ़ेब सोम्येद्मप्न आ- 

3 कारणस्प भावे सत्त्वे उपलब्धी च कार्यस्य सत्त्वादुपलब्धेश्वानन्यत्वमिति सूत्रार्थ: । 
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सीत”ः (छा० ६।२।१ ), आअत्त्मा-पाइक्मेक- श्वात्न- जासीत (ऐ० 
आ० २।४।१।१ ) इलत्यादाविदंशव्दगृहीतस्थ कार्यस्थ कारणेन सामाना- 
घिकरण्यात् । यत्च॒ यदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तत उत्पय्यते, यथा 

सिकताभ्यस्तेलम् । तस्मात्पागुत्पत्तेरनन्यत्वादुत्पन्नमप्यनन्यदेव कारणा- 
स्कायेमित्यवगम्यते । यथाच कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेपु सक्त्व न व्यभि- 
चरत्येव॑ कायमपि जगज्रिपु कालेपु सक्त्व॑ न व्यभिचरति | एक॑ च 
पुन; सत्त्वमतोडप्यनन्यत्व॑ कारणात्कायेस्थ || १६ ॥ 

असप्यपदेशाज्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्ष्यशोषात् ॥ १७॥ 
ननु क़चिदसक्ष्वमपि प्रागुत्पत्ते: कार्येस्थ व्यपदिशति श्रुति;:--- 

“असदेवेदमत्त आसीत' (छा० ३।९९।१) इति, “अंखद्ा- इद्मम 
आसीत्' (तै० २।७।१ ) इति च। तस्मादसब्यपदेशान्न प्रागुक्त्ते: 
कार्यस्य सत्त्वमिति चेत्। नेति श्रम; । नह्ययमत्यन्तासच्त्वाभिप्रायेण प्रागु- 
स्पत्तेः कार्यस्यासब्यपदेश:, कि. तहिं व्याक्ृतनामरूपत्वाड्मांदव्याकृत- 
नामरूपत्व॑ धर्मान्तरं तेन धर्मोन्तरेणायमसब्यपदेश: ग्रागुत्पत्ते: सत एव 
कारयस्य कारणरूपे णातन्यस्य | कथमेतद्वगम्यते । वाक्यशेषात् । यदुपक्रमे 
संदिग्धाथ वाक््ये तच्छेषान्निश्नीयते | इह च तावतू “असदेवेदमग्र 
आसीत्” इत्यसच्छव्देनोपक्मे निर्दिष्ट यत्तदेव युनस्तच्छब्देन पराम्ृश्य 
सदिति विशिनष्टि “तत्सदासीत!ं इति । असतश्च पूवोपरकालासंबन्धा- 
दासीच्छब्दानुपपत्तेश्य । “असद्ठा इदमग्र आसीत् इव्यत्रापि 'तदात्मानं 

स्वयम॒कुरुत” इति वाक्यशेपे विशेषणाज्नाद्यन्तासतक्त्वम । तस्माद्धमोन्तर्रे- 

णैवायमसब्यपदेश: प्रागुत्पत्ते: काययेस्थ । नामरूपव्याकृत हि वस्तु 
सच्छब्दाह छोके प्रसिद्धमू । अतः प्राइनामरूपव्याकरणाद्सद्वासी- 
दित्युपचयेते ।। १७ ॥ 

१ अंग्रे शुन्यमासीच्छून्यादेव जगदभूदिति पूर्वः पक्ष: । राद्धानते तु इृदं जगदम्रे सष्टे 
ग्रागसदव्याकृतनामरूपत्वादसत्तुल्यमतिसूक्ष्म॑ ब्रह्मदासीत्ू । ततो ब्रह्मणः सत् व्याकृत- 
नामरूपं जगदजायतेति । 
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युक्तेः शब्दान्तराच ॥ १८॥ 

युक्तेश्व प्रागुत्पत्ते: कार्यस्थ सच्त्वमनन्यत्व॑ च कारणादवगम्यते, 

शब्दान्तरात् । युक्तिस्तावह्वण्येते--दधिघटरुच काद्रर्थिभि: प्रतिनियतानि 
कारणानि क्षीरमृत्तिकासबणोदीन्युपादीयमानानि छोके दृश्यन्ते | नहि 
दध्यर्थिभिरंत्तिकोपादीयते न घटार्थिमिः क्षीर॑ तदसत्कायवादे नोपप- 
येत | अविशिष्टे हि प्रागुत्पत्तेः सर्वस्य सर्वत्रासत्त्वे कस्मात्क्षीरादेव 
दध्युत्पद्यते न मृत्तिकायाः, ग्रत्तिकाया एबं च घट उतय्यते न क्षीरात् । 

अथाविशिष्टेडपि प्रागसत्त्वे क्षीर एवं दश्न कश्निदतिशयों न मृत्ति- 
कायां, मझत्तिकायामेव च घटस्य कश्निद्तिशयों न क्षीर इस्युच्येत, 

तह तिशयवत्त्वात्प्रागवस्थाया असत्कायवबादहानि: सत्कायवादसिद्धिश्व । 
शक्तिश्य कारणस्य कार्यनियमाथा कल्प्यमाना नानन््याउसती वा काये 
नियच्छेत् । असच्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषात्च । तस्मात्कारणस्यात्मभूता 
शक्ति: शक्तेश्वात्मभूत॑ कायेमू । अपिच कार्यकारणयोद्रेब्यगुणादीनां 
चाश्यमहिषव्धेदबुद्धभावात्तादात्म्यमभ्युपगन्तव्यम् । समवायकरुपनाया- 
सपि समवायस्य समवायिश्ििः संबन्धेउभ्युपगम्यमाने तस्य तस्थान्योन्यः 
संबन्ध: कल्पयितव्य इत्यनवस्थाप्रसड्गभ: । अनभ्युपगम्यमाने च विच्छे- 
दप्रसद्भन । अथ समवायः खयय॑ संबन्धरूपत्वादनपेक्ष्येवापरं संबन्ध 
संबध्यते, संयोगो5पि तहिं खय॑ संबन्धरूपत्वादुनपेक्ष्यव समवाय॑ सं- 
बध्येत । तादात्म्यप्रतीतेश्व द्रव्यगुणादीनां समवायकल्पनानर्थक्यम् । 

कर्थ च कार्यसवयविद्रव्य॑ कारणेष्ववयवद्रव्येषु वर्तमान वर्तते । कि 
समस्तेष्ववयवेषु वर्तेतोत प्रत्यवयवम् । यदि ताबत्समस्तेषु वर्तेत ततो- 
धवयव्यनुपलछब्धि; प्रसज्येत, समस्तावयवसंनिकर्षस्याशक्यत्वात्ू । नहि 

बहुत्व॑ समस्तेष्वाश्रयेषु वर्तमान व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृह्मते । अथावय- 
वश: समस्तेषु वर्तेत तदाप्यारम्भकावयवव्यतिरेकेणावयबिनोडवयवाः 
कलू्पयेरन् येरारम्भकेष्ववयवेष्ववयवशो5वयवी वर्तेत कोशावयवव्यतिरि- 

१ आतिशयः कार्येघम: कारणधर्मो वा। 
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क्ेल्ेवयवैरसिः कोश व्याप्नोति । अनवस्था चैंव॑ प्रंसज्येत | तेषु ते- 

ध्ववयवेषु वर्तयितुमन्येषामन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वातू । अथ 
प्रत्यवयवं वर्तेत तदेकत्न व्यापारेउन्यत्राव्यापार: स्यात् । नहि देवदत्तः 
खुप्ते संनिधीयमानस्तदहरेव पाटलिपुत्रेडपि संनिधीयेत | युगपदनेकत्र 

वृत्तावनेकत्वप्रसज्ग: स्यात् । देवदत्तयक्षदत्तयोरिब सखुन्नपाटलिपुत्रनिबा- 
सिनो! । गोत्वादिवस्प्र्येक परिसमाप्तेने दोष इति चेत्। न। तथा 
प्रतीयभावात् । यदि गोत्वादिवत्प्र्येक परिसमाप्तोडबयवी स्यथायथा 
गोल प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्ष गृह्मत एवमवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रयक्ष ग्रह्मेत | 

नचेव॑ नियत ग्रह्मते । प्रत्येकपरिसमाप्तों चावयविन: कार्येणाधिकारात्तस्य 

चैकत्वाच्छुल्नेणापि स्तनकाये कुयादुरसा च प्रप्तकायेम् । नचेव॑ दृश्यते । 
प्रागुत्पत्तेश्व कार्येस्यासत्त्व उत्पत्तिरकतेका निरात्मिका च स्यातू। उत्प्तिश्व 
नाम क्रिया, सा सकतेकेव भवितुमहति गद्यादिवत् | क्रिया च नाम स्थादक- 
तृका चेति विप्रतिपिध्येत । घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना न घटकतेका किं- 
तह्येन्यकठेकेति करुप्या स्यात्। तथा कपालादीनामप्युत्पत्तिरुच्यमा- 

नानन्यकतेकेव कल्प्येत | तथाच सति घट उत्परद्मत इत्युक्ते कुछालादीनि 
कारणान्युत्पद्मन्त इत्युक्त स्यात् । नच लछोके घटोतलत्तिरित्युक्ते कुलालादी- 
नामप्युत्पग्ममानता प्रतीयते । उत्पन्नताप्रतीतेश्य । अथ खक्ारणसत्तासंबन्ध 

एवोत्पत्तिरात्मलाभश्व काय्यस्यति चेत्, कथमलब्धात्मकं संबध्येतेति वक्त- 
व्यम्। सतोहिं द्वयो; संबन्ध: संभवति न सदसतोरसतोबा। अभावस्य च 
निरुपाख्यत्वास्म्रागुत्पत्तेरिति मयोदाकरणमनुपपन्नम्। सतां हि छोके क्षेत्र- 
ग्रहदीनां मादा दृष्टा नाभावस्य | नहि वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव 

प्राक्पूर्णवर्मणो 5भिपेकादियेबंजाती यकेन मयोदाकरणेन निरुपाख्यो ब- 
न्ध्यापुत्रो राजा बभूव भवति भविष्यतीति वा विशेष्यते | यदि च 
वन्ध्यापुत्रोडपि कारकव्यापारादुर्ध्वमभविष्यत्तत इंदमप्युपापत्स्यत कार्यो- 
भावो5पि कारकव्यापारादूध्वे भविष्यतीति । वयं छु॒ पश्यामों वन्ध्या- 
पुत्रस्य कायो भावस्य चाभावत्वाविशेषाद्यथा वन्ध्यापुत्रः कारकव्यापारा- 

१ कायोभावो5सत्कायेमित्यर्थ उपापत्स्यत उपपन्नमभविष्यदित्यन्व॒यः १ 
१८ ब्रछ सु० 
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दूध्व न भविष्यस्ेव कायोभावोषपि कारकव्यापारादृध्वे न भविष्य- 
तीति । ननन््वेव॑ सति कारकव्यापारोडनर्थकः प्रसच्येत | यथेव हिं 
आ्राक्सिद्धत्वात्कारणखरूपसिद्धये न कश्रिव्याप्रियते । एवं प्राक्सिद्ध- 
त्वात्तदनन्यत्वाच्च॒ कायेस्थ स्वरूपसिद्धयेडपि. न कश्रिव्याप्रियेत । 
व्यात्रियते च। अत; कारकव्यापारार्थवत्त्वाय मन्यामहे प्रागुत्पत्तेरभाव:ः 
कार्यस्येति | नैष दोप+ । यतः कायोकारेण कारण व्यवस्थापयत: कार- 

कव्यापारस्थार्थवत्त्वमुपपद्मते । कार्याकारोडपि कारणस्यात्मभूत एवाना- 
त्मभूतस्यानारभ्यत्वादियभाणि । नच विशेषद्शनमात्रेण वस्त्वन्यत्व॑ 
भवति । नहि देवदत्त: संकोचितहस्तपादः प्रसारितहस्तपादश्च॒ विशेषेण 
दृश्यमानोडपि वस्त्वन्यत्वं॑ गच्छति, स एवेति प्रद्मभिज्ञानात्। तथा 
प्रतिदिनमनेकसंस्थानानामपि पित्रादीनां न बस्त्वन्यत्व॑ भवति, मम 
पिता मम॒ अश्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानातू । जन्मोच्छेदानन्तरित- 
व्वात्तत्र युक्त नान्यत्रेति चेत् । न । क्षीरादीनामपि दृध्याद्राकारसंस्था- 
नस्य प्रदक्षत्वातू। अदृशमानानामपि वटधानादीनां समानजातीयाव- 
यवान्तरोपचितानामड्ुरादिभावेन दशनगोचरतापत्तो जन्मसंज्ञा। तेषा- 
मेवावयवानामपचयवशाददशेनापत्तावुच्छे दंज्ञा । तत्रेहग्जन्मोच्छेदान्त- 
रितत्वान्चेद्सतः  सचक्त्वापत्तिस्था सति गर्भवासिन उत्तानशायिनश्व 
भेदप्रसज्ञ: । तथाच बाल्ययोबनस्थाविरेष्वपि भेदप्रसद्ग/, पित्रादिव्यव- 
हारलोपप्रसन्नश्व । ऐत्तेन क्षणभज्ञवादः प्रतिवदितव्य: । यस्य पुनः प्रागु- 
त्पत्तेरसत्कारय तस्य निर्विषय/ कारकव्यापारः स्थात् | अभावस्य विषय- 
स्वानुपपत्तेराकाशहननप्रयो जनखड्डायनेकायु धप्रयुक्तितत्ू । समवायिका- 
रणविषयः कारकव्यापार: स्थादिति चेत् । न। अन्यविषयेण कारक- 
व्यापारेणान्यनिष्पत्तेरतिप्रसड्रात्ू | समवायिकारणस्थैवात्मातिशयः कार्य- 

मिति चेत् । न | सत्कायेतापत्तेः । तस्मास्क्षीरादीन्येव द्रव्याणि दृध्या- 
दिभावेनावतिष्टमानानि कार्याख्यां छभन्त इति न कारणादन्यत्कार्य 
वर्षशतेनापि शक्य निश्चेतुम् । तथा मूलकारणमेवान्त्यात्कार्यात्तेन 

१ चस्त्वन्यत्व परमार्थतो भिन्नत्वम् ।.२ एतेन कारणस्य सर्वकार्येष्वन्वयकथनेन । 
5» 
न्च 
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तेन कार्याकारेण नंटवत्सर्वव्यवह्ारास्पद॒त्व॑ प्रतिपद्यते । एवं युक्तेः 
कार्येस्थ प्रागुत्पत्ते: सक्त्वमनन्यत्व॑ च कारणादवगम्यते । शब्दान्त- 

राखैतदवगम्यते । पूर्वसृत्रेड्सब्यपदेशिनः शब्दस्योदाह्तत्वात्ततोडन्य३ 
सद्यपदेशी शब्दः शब्दान्तरम---“सदेव सोम्येद्मम्र आसीद्कमेवाद्विती- 

यम्” इत्यादि । “वद्धैक आहुरसदेवेदमप्न आसीत्” इति चासत्पक्षमुपक्षिप्य 
“कथमसतः सज्ञायेत' इत्याक्षिप्य 'सदेव सोम्येद्मम्र आसीत्” (छा० 
६।२।१ ) इत्यवधारयति । तत्रेदृंशब्द्वाच्यस्थ कार्येस्य प्रागुत्पत्ते! सच्छ- 
ब्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्थ श्रुयमाणत्वात्सत्त्वानन्यत्वे प्रसि- 
ध्यत:ः । यदि तु आगुलत्तेरसत्काय स्थात्पश्वाच्चोत्पद्यमानं कारणे समवे- 
यात्तदान्यत्कारणात्स्यात्। तत्र यिनाश्र॒ुतं श्रुत॑ भवति? (छा० ६।१।३) इती- 

ये प्रतिज्ञा पीड्येत। सतक्त्वानन्यत्वावगतेस्त्वियं प्रतिज्ञा समथ्यते।॥ १८॥ 

पटवच ॥ १९॥ 
यथा च संवेष्टितः पटो न व्यक्ते ग्रह्मते किमरय॑ पटः कि वान्यद्वठ्य- 

मिति। स एव प्रसारितो यत्संवेष्टित द्रव्य तरपट एवेति प्रसारणेनामि- 

व्यक्तो गृह्मयते । यथाच संवेष्टनसमये पट इति ग्रृद्ममाणोडपि न विशि- 
ष्टायामविस्तारो ग्ृह्मते स एवं प्रसारणसमये विशिष्टायामविस्तारो गृदझ्मते 
न संवेष्टितरूपादन्यो5यं भिन्नः पट इति । एवं तन्त्वादिकारणावस्थं पटा- 

दिकायेमस्प्ट सत् तुरीवेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभिवर्यक्त॑ स्पष्ट 
गृह्मते । अतः संवेष्टितप्रसारितपटन्यायेनेवानन्यत्कारणात्कायेमित्यर्थ; १९ 

यथा च प्राणादि ॥ २०॥ 
यथा च छोके प्राणापानादिपु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कार- 

णमात्रेण रूपेण वर्तमानेषु जीवनमात्र कार्य निर्व्यते नाकुच्चनप्रसारणा- 
दिक कार्योन्तरम्। तेष्वेब प्राणभेदेषु पुनः प्रवृत्तेषु जीवनादधिकमाकु- 
अ्नप्रसारणादिकमपि कायोन्तरं निर्वयेते । नच आ्राणभेदानां प्रभेद्वतः 
प्राणादन््यत्वं, समीरणखभावाविज्येषात् । एवं कार्यस्य कारणादुनन्यत्वम्। 

१ निवतैवार्द व्यक्तीकतुं नटवदित्युदाइरणम् । २ आयामो देध्यम् । 
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अतगश्य॒ ऋत्खस्य॑ जगतो ब्रह्मकार्येत्वात्तदनन्यत्वाच्च सिद्धेषा श्रोती 
प्रतिज्ञा 'येनाशुुतं श्रुव॑ मबतद्यमतं मतमविज्ञातं :विज्ञातम! .(छा० 
६।१।१९ ) इति ॥| २० ॥ । 

७ इतरव्यपदेशाधिकरणम् | खू० २१-२३ 
इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 
अन्यथा पुनश्नेतनकारणवाद आशक्षिप्यते । चेतनाद्धि जगत्प्रक्रिया- 

यामाश्रीयमाणायां हिताकरणादयो दोषा$ प्रसज्यन्ते। कुत:। इतर- 
व्यपदेशात् । इतरस्य शारीरस्य॒नत्रह्मात्मत्व॑ व्यपदिशति श्रुतिः--“स 

आत्मा तत््वमसि श्वेतकेतोी' (छा० ६।८।७ ) इति प्रतिबोधनात्। यद्वा। 
इतरस्य च ब्रह्मणः: शारीरात्मत्व॑ व्यपदिशति तत्सष्ठा तदेवानुप्रावि- 

शत्' (ते० २।६ ) इति स्रष्टरेवाविक्रतस्थ ब्रह्मणः कार्योनुप्रवेशेन शारी- 
रात्मत्वप्रदशनात्ू । “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे उ्याकर- 
वाणि! (छा० ६।३।२ ) इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदि- 

शन््ती न त्रद्मणो भिन्न; शारीर इति दशेयति । तस्मायद्वक्मणः स्रष्ट््व॑ 
तच्छारीरस्येवेति । अतः स खतजञ्न; कता सन् हितमेवात्मन: 
सोमनस्यकरं कुर्यानज्नाहितं जन्ममरणजरारोगायनेकानर्थनालूम् । नहि 
कश्चिदपरतओ वन्धनागारमात्मन: ऋृत्वानुप्रविशति । नच खयमत्यन्त- 
निर्मल; सन्नत्यन्तमलिनं देहमात्मत्वेनोपेयातू्। करतमपि कथचिद्यहुःखकर 
तदिच्छया जद्यात्। सुखकरं चोपाददीत । स्मरेच्च मयेदं जगद्ठिम्व 
विचित्र विरचितमिति । सर्वो हि छोकः स्पष्ट कार्य ऋत्वा स्मरति मयेदं 
कृतमिति । यथाच मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छयानायासेनेवो- 

पसंहरतिं, एवं शारीरोउपीमां सृष्टिमुपसंहरेत्। खमपि तावच्छरीरं 
शारीरो न शक्तोद्यनायासेनोपसंहतुम् । एवं हितक्रियाय्द्शेनादन्याय्या 
चेतनाज्नगत्प्रक्रियेति गम्यते || २१ ॥ 

अधिक तु मेदनिर्देशात् ॥ २२॥ 
तुशब्दु पक्ष व्यावर्तयति । यत्सर्वक्ञं सर्वशक्ति ब्रह्म नियशुद्धबुद्धमु- 

क्तस्भाव शारीराद्धिकमन्यत् , तदयं जगतः स्रष्ठ जूमः । न तस्मिन्हि- 
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तोौकरणादयों दोषाः प्रसज्यन्ते। नहि तस्य हित किंचित्कर्तव्यमस्त- 
हितं वा परिहर्तव्यं, निद्यमुक्तखभावत्वात्। नच तस्य ज्ञानप्रतिबन्धः 
शक्तिप्रतिबन्धो वा क्चिद्ृष्यस्ति, सर्वज्ञत्वात्सर्वशक्तित्वाज् | शारीर- 
स्वनेवंविधस्तस्मिन्प्रसज्यन्ते हिताकरणादयों दोषा: । नतु ते ब्य जगतः 
सष्टारं क्रम: । कुत एतत। भेदनिर्देशात्। “आत्मा वा भरे द्र॒ष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः/ (० २।४।५), 'सोडन्वेष्टव्य/ स विजिज्ञासि- 
तव्य; (छा० ८।७।१), “सता सोम्य तदा संपन्नो भवति (छा० ६।८।९), 
“दारीर आत्मा प्राज्ेनात्मनान्वरूढः (ब्ृ० ४।३।३५) इल्येव॑जातीयकः 
कतेक्मादिभेदनिर्देशो जीवाद्धिकं ब्रह्म दशयति । नन्वभेदनिर्देशोडपि 
दुर्शितः तत्त्वमसि' इत्येवंजातीयकः । कर्थ भेदाभेदों विरुद्धी संभवेया- 
ताम्। नेप दोष: । आकाशघटाकाशन्यायेनो मयसंभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठा- 
पित्तत्वात् । अपिच यदा तत्त्वमसीणेवंजातीयकेनाभेदनिददशेनाभेदः प्रति- 
बोधितो भवत्यपगतं भवति तदा जीवस्य संसारित्व॑ त्रद्मणश्च॒सदट्ट॒त्व॑, 
समस्तस्य सिथ्याज्ञानविजुम्मितस्य भेद्व्यवह्ासस्थ सम्यग्ज्ञानेन बाधि- 
तत्वात् | तत्न कुत एवं सष्टि: कुतो वा हिताकरणादयो दोषा: । अवि- 
द्राप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकायेकरणसंघातोपाध्यविवेकक्ता हि. आ- 
न्तिहिताकरणादिलक्षणः संसारो नतु परमार्थतोडस्तीवसकदवोचास । 
जन्ममरणच्छेदनभेदनाद्रभिमानवत् । अबाधिते तु भेदव्यवहारे “सो- 
3न्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्यः” इत्येब॑जातीयकेन भेदनिर्देशेनावगम्यमार्न 
जह्मणो <धघिकत्वं हिताकरणादिदोषप्रसक्ति निरुणद्धि )| २२ ॥ 

अद्मादिवच तदनुपपक्ति! ॥ २३ ॥ 
यथा च लोके प्रथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यर्मनां केचिन्महाहा 

मणयों वजबैड्ूयोदन्योउन्ये मध्यमवीयोंः सू्यकान्तादयोडन्ये प्रहीणाः 
श्ववायसम्रक्षेपेणाही: पाषाणा इत्यनेकविध॑ वैचित्रय हृइयते । यथा चैक- 
प्रथिवीव्यपाश्रयाणामपि बीजानां बहुविध पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवैचित्र्य 
वन्दनकिंपाकादिषृपलक्ष्यते । यथा चैकस्थाप्यम्नरसस्थ लोहितादीनि 

१ किंपाको मद्दाताछफलम् । 
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केशलोमादीनि च विचित्राणि कायौणि भवन्ति | एवमेकस्यापि ब्रक्षणों 
जीवप्राज्ञप्रथक्त्व॑ कायवेचित्रय॑ चोपपद्मत इत्यतस्तद्नुपपत्ति; | परपरि- 

कल्पितदोषानुपपत्तिरियर्थ; । श्ुतेश्व प्रामाण्याद्विकारस्य च वाचारम्भ- 
णमात्रत्वात्खप्रददयभाववैचित्र्यवश्चेल्यभ्यु्चचः ॥। २३ ॥ 

८ उपसंहारदशनाधिकरणम् । सखू० २४-२५ 
उपसंहारदरनाज्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४॥ 

चेतन ब्रद्मेकमद्धितीय जगतः कारणमिति यदुक्त तन्नोपपथते | क- 
स्मात् । उपसंहारदशनात् । इह हि छोके कुछालादयो घटपटादीनां 
कतारो मदण्डचक्रसूत्राथनेककारकोपसंहारेण संग्रहीतसाधनाः सन्तस्त- 
त्तत्काय कुर्वाणा दृश्यन्ते | ब्रह्म चासहाय॑ तवाभिप्रेत तस्य साधना- 
न्तरानुपसंग्रहे सति कर्थ स्रष्टत्वमुपपद्मेत । तस्मान्न ब्रह्म जगत्कारण- 
मिति चेतू । नेष दोष: | यतः क्षीरबद्रव्यखभावविशेषादुपपयते । यथा 
हि छोके छ्वीरं जले वा स्वयमेव द्धिह्िसभावेन परिणमतेषनपेक्ष्य बाह्य 

साधन तथेहापि भविष्यति । ननु क्षीराद्पि दध्यादिभावेन परिणममा- 

नमपेक्षत एवं बाह्य साघनमोष्ण्यादिकं कथमुच्यते छ्हीरवद्धीति । नेष 

दोष: । सख्वयमपि हि छ्लीरं यां चयावतीं च परिणाममात्रामनुभवति 
तावयेव त्वायेते त्वौष्ण्यादिना दुधिभावाय । यदि च खयय॑ दधिभाव- 

शीलता न स्थान्नेवोष्ण्यादिनापि बलाइधिभावमापशच्चेत । नहि वायुरा- 
काशो वोष्ण्यादिना बलाइधिभावमापद्मयते । साधनसामग्र्या च तस्य 
पूणेता संपाथते । परिपू्णशक्तिक तु ब्रह्म । न तस्थान्येन केनचित्पूणता 
संपादयितव्या । श्रुतिश्न भवति--“ल तस्य काये करणं च विद्यते न 
तत्समश्राभ्यधिकश्व दृश्यते । परास्य शक्तिविंविषेव श्रुयते सख्वाभाविकी 
झानवलछक्रिया च ॥' (श्वे० ६।२) इति | तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो वि- 

चित्रशक्तियोगास्क्षीराद्विद्विचित्रपरिणाम उपपद्मते ॥ २४७ ॥ 

९ कारकाणामुपसंहारो मेलनम्। २ त्वायते शेध्य कार्यते क्षीरं दघिभावमोष्ण्यादिना 
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देवादिवदपि लोके ॥ २७॥ 
स्यादेतत । उपपयते क्षीरादीनामचेतनानामनपेक््यापि बाह्य॑ साधन 

दृध्यादिभावः, दृष्टत्वातू । चेतना: पुनः कुछालादयः साधनसामग्रीमपे- 
क्ष्येव तस्म तस्मे कायोय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते | कर्थ ब्रह्म चेतन सदस- 
हाय॑ प्रवर्तेतेति । देवादिवदिति ब्रूम: । यथा छोके देवाः पितर ऋषय 
इत्यवमादयों महाप्रभावाश्रेतना अपि सन््तोडनपेक्ष्येव किंचिद्वाह्म साध- 
नमश्वयैविशेषयोगादमिध्यानमात्रेण खत एव बहूनि नानासंस्थानानि 

शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि च निर्मिमाणा उपलब्यन्ते मश्ना- 

थवादेतिहासपुराणप्रामाण्यात् । तन्तुनाभश्वच खत एवं तन्तून्सजति। 
वराका चान्तरेणैव शुक्र गर्भ धत्ते। पद्मिनी चानपेक्ष्य किंचितल््रस्थान- 
साधन सरोन््तरास्सरोन्तरं प्रतिष्ठते । एवं चेतनमपि नब्रह्मानपेक्ष्य बाह्य॑ 
साधन स्वत एवं जगर्स्रक्ष्यति । स यदि बूयाद्य एते देवादयों त्रह्मणो 
इृष्टान्ता उपात्तास्ते दाष्टोन्तिकेन त्रह्मणा न समाना भवन्ति । शरीरमेव 
ह्चेतन देवादीनां शरीरान्तरादिविभूस्युत्पादन उपादान नतु चेतन 
आत्मा । तन्तुनाभस्य च छुद्रतरजन्तुभक्षणाह्माठा कठिनतामापद्यमाना 
तन्तुमव॒ति । बछाका च स्तनयिल्नुस्वश्रणाद्वर्भ घते । पद्चिनी च चेत- 
नप्रयुक्ता सत्यचेतनेवेव शरीरेण सरोन्तरात्सरोन्तरमुपसर्पति वह्लीब 
वृक्ष, नतु खयमेवाचेतना सरोन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते । तस्मान्नेते 
ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति । त॑ श्रति ब्ूयान्नायं दोष: । कुछालादिरृष्टान्तवे- 
लक्षण्यमात्रस्य विवक्षितत्वादेति । यथा हि कुछालादीनां देवादीनां च 

समाने चेतनत्वे कुलाठादयः कायोरम्मे बाह्य साधनमपेक्षन्ते न देवा- 
दुय:, तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाद्य॑ साधनमपेक्षिष्यत इत्येतावह्नयं देवा- 
णुदाहरणेन विवक्ष्यामः । तस्माय्थेकस्य सामर्थ्य दृष्ट तथा सर्वेषामेव 
भवितुमहेतीति नास्व्येकान्त इत्यभिप्राय: ॥ २५ ॥ 

१ लोक्यते ज्ञायते$थोषनेनेति छोको मब्यार्थवादादिशात्र इद्धव्यवहारध्च । ३२ अभि- 
ध्यान संकल्प: । ३ यथा भारते श्रीकृषष्णस्य संकल्पमत्रेण द्वोपद्या: पटपरम्परोत्पत्तिः 
तथा असहायस्यापि ब्रह्मणः कारणत्वम । हु 
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९ कृत्स्प्रसक््यधिकंरणम् । खू० २६-२९ 
._ क्त्लप्रसक्तिनिरवयवबत्वशब्दकोपो वा॥ २६॥ 

चेतनमेकमहितीयं ब्रह्म क्षीराद्विददेवादिवच्चानपेक्ष्य बाह्यसाधन स्वयं 

परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम्। शाख्तार्थपरिशुद्धये तु पुनराक्षि- 
पति | कृर्स्रप्रसक्तिः ऋत्लस्य त्रह्मण; कार्यरूपेण परिणामः श्राप्नोति, 
निरवयवत्वात् | यदि त्रह्म प्रथिव्यादिवस्सावयवमभविष्यत्ततो डस्थेकदेश: 
पैयण॑स्यदेकदेशश्रावास्थास्यतूं। निरवयवं तु त्रह्म श्रुतिभ्यो5वगम्यते--- 
“निष्कर्ल निष्क्रियं शान्त निरव्य निरजनम (श्वे० ६।१९), “दिख्यो 
हामूर्त+ पुरुष: सबाह्माभ्यन्तरो ह्यजः (मु० २।१॥२), 'इदं महद्भृतमन- 
न्तमपारं विज्ञानघन एवं (ब्ृ० २।७।१२), “स एप नेति नेट्यात्मा! 

(बृ० ३।९।२६ ), “अस्थूछमनणु” (बृ० ३।८।८ ) इल्याद्राभ्य: सर्व- 
विशेषप्रतिषेघिनी भय: । ततश्रैकदेशपरिणामासंभवात्कृत्ल्परिणामप्रसक्तो 

सल्यां मूलोच्छेद: प्रसज्येत । द्रष्टव्यतोपदेशानर्थक्य चापन्नमयल्नदृष्टत्वा- 
त्कायेस्थ, तब्यतिरिक्तस्य च ब्रह्मणो5संभवात् अजत्वादिशब्दकोपश्र । 
अयैतद्दोषपरिजिहीर्षया सावयवमेव ब्रह्माभ्युपगम्येत तथापि ये निरव- 
यवत्वस्थ प्रतिपादका; शब्दा उद्दाहतास्ते प्रकुप्येयु:। सावयवत्वे चानि- 
लत्वप्रसड्ग इति। सर्वथायं पक्षो न घटयितुं शक्यत इत्याक्षिपति ॥२६॥ 

आतेसस््तु राब्दसूलत्वात् ॥ २७॥ 
तुशब्देनाक्षेपं परिहरति । न खल्वस्मत्पक्षे कश्चिदपि दोषोइस्ति । न 

तावत्कृत्ल्प्रसक्तिरस्ति । कुत:। श्रुतेः | यथैव हि त्द्मणो जगदुत्पत्तिः 

शुयत एवं विकारव्यतिरेकेणापि ब्रह्मणोअ्वस्थानं श्रयते, प्रक्तिविकार- 
योभेंदेन व्यपदेशात् “सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्तों देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ) ( छा० ६।३।२) इति 
'तावानस्य मद्दिमा ततो ज्यायांश्व पूरुष:। पादोडस्थ सवो भूतानि 
त्रिपादस्याम्त दिवि! ( छा० ३/१२।६ ) इति चेबंजातीयकात् | तथा 
हृदयायतनत्ववचनात्सत्संपत्तिवचनाश्व | यदि घ॒ ऊृरत्स्न ब्रह्म का्येभावे- 

१ पर्येणंस्यत् परिणतो$भविष्यत् । एकदेशश्वावास्थास्यद्परिणतोडभविष्यत् । ः 
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नोपयुक्त स्थात् सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' (छा० ६।८।१ ) 
इति सुषुप्तिगत विशेषणमनुपपन्नं स्यात् । विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसंपन्न- 
त्वादविकृतस्य॒च ब्रह्मणोडभावात् । तथेन्द्रियगोचरत्वप्रतिषेधाद्रहक्षणो 

विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्वोपपत्तेः ! तस्मादस्यविक्ृत ब्रह्म । नच निर- 
वयवत्वशब्दकोपो5स्ति, श्रुयमाणत्वादेव निरवयवत्वस्थाप्यभ्युपगम्यमा- 

नत्वात् । शब्दमूर् च ब्रह्म शब्दप्रमाणक॑ नेन्द्रियादिप्रमाणक॑ तथ्यथा- 
शब्द्मभ्युपगन्तव्यम् । शब्दश्ोभयमपि त्रह्मण; प्रतिपादयत्यऋत्र्नप्रसक्ति 

निरवयवत्वं च । छोकिकानामपि मणिमओपधिप्रश्नतीनां देशकालनिमि- 
त्वैचित्रयवशाच्छक्तयो विरुद्धानेककारयविषया दृश्यन्ते | ता अपि ताब- 
न्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तर्केणावगन्तुं शक्यन्तेडस्थय वस्तुन एतावत्य 
एतत्सहाया एतद्विषया एतत्प्रयोजनाश्व शक्तय इति । किमुताचिन्यस्व- 

भावस्थ ब्रह्मणो रूपं बिना शब्देन न निरूप्येत। तथाचाहुः पोराणिका;--- 
“अचिन्द्या: खलु ये भावा न तांस्तरकेण योजयेत् । प्रकृतिभ्यः पर यज्च 

तद्चिन्तद्यस्य लक्षणम्॥ इति। तस्माच्छच्दमूल एवातीनिद्रियार्थयाथात्म्या- 
घधिगमः। ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोर्थ: प्रतद्याययितुं निरवयवं 
च ब्रह्म परिणमते नच कृत्ल़मिति | यदि निरवयवं ब्रह्म स्यानेव परिण- 
मेत । कृत्समेव वा परिणमेत। अथ केनचिद्गपेण परिणमेत केनचिच्ावति- 
छेतेति रूपभेदकल्पनात्सावयवमेव प्रसज्यत । क्रियाविषये हि “अतिगशात्रे 

पोडशिन गृह्नाति! “नातिरात्रे पोडशिन यृह्माति इत्येबंजातीयकायां विरोध- 

प्रतीतावषि विकल्पाश्रयर्ण विरोधपरिहारकारणं भवति पुरुषतत्नत्वाचा- 

नुछ्ठानस्य । इह तु विकल्पाश्रयणेनापि न विरोधपरिहारः संभवत्यपुरुष- 

तत्ञत्वाइस्तुन; तस्माइुघेटमेतदिति । नेष दोष: । अविद्याकल्पितरूपभे- 
दाभ्युपगमात् । नद्यविद्याकल्पितेन रूपभेदेन सावयवं वस्तु संपयते । 
नहि तिमिरोपहतनयनेनानेक इव चन्द्रमा दृश्यमानोडनेक एवं भ्रवति । 
अविद्याकल्पितेन च नामरूपलक्षणेन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन 
तत्तवान्यत्वाभ्यामनिर्वचनी येन ब्रह्म परिणामादिसर्चव्यवद्दाणास्पद॒त्व॑ प्रति- 
पयते । पारसार्थिकेन च रूपेण सर्वव्यवद्दारातीतमपरिणतमबतिष्ठते । 
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बाचारम्भणमात्रत्वाच्चाविद्याकल्पितस्थय नामरूपभेदस्पेति न निरवयवर्त्वं 
ब्रह्मण; कुप्यति | नचेयं परिणामश्रुति; परिणामप्रतिपादनार्था, तत्प्रतिपत्तो 
फछानवगमात् | सर्वव्यवहारद्दीनत्रद्वात्मभावप्रतिपादनाथों त्वेषा, तत्नति- 
फलावगमात् । “स एप नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्याह---“अभयं वे 

जनक प्राप्तोडइसि' (बृ० ४।२॥४ ) इति। तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिद्पि 
दोषप्रसड्रो इस्ति ॥| २७ | 

आत्मनि चेव॑ विचित्राश्व हि ॥ २८ ॥ 
अपिच नेवात्र विवदितव्यं कथमेक स्मिन््त्रझणि स्वरूपानुपमर्द नेवानेका- 

कारा सृष्टि; स्यादिति। यत आत्मन्यप्येकस्मिन्स्प्रहशि सखरूपानुपमर्दनेवा- 
नेकाकारा सष्टिः पठ्यते--न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्दयथ 
रथानरथयोगान्पथः सजते'(बृ० ४।३।१०) इत्यादिना। लोके<5पि देवादिषु 
मायाव्यादिपु च स्रूपानुपमर्देनेव विचित्रा हस्यश्वादिस्ष्टयो दृश्यन्ते । 
तथैकस्मिन्नपि त्रह्मणि खरूपानुपमर्देनेवानेकाकारा सष्टिभेविष्यतीति।॥२८॥ 

खपक्षदोषाच्च ॥ २० ॥ 
परेषामप्येप समानः स्वपश्षे दोपः । प्रधानवादिनो5पि हि निरवयव- 

मपरिच्छिन्न शब्दादिहीन प्रधान सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः 

कार्यस्य कारणमिति स्वपक्ष:। तत्रापि ऋत्ल्प्रसक्तिनिरवयवत्वात्प्रधा- 
नस्य प्राप्नोति निरवयवत्वाभ्युपपमकोपो वा। नलु नेव तेर्निरवयवव॑ 
प्रधानमभ्युपगम्यते , सत््वरजस्तमांसि त्रयो गुणा नित्यास्तेषां साम्या- 
वस्था प्रधान तरेवावयवैस्तत्सावववमिति । नेबंजातीयकेन सावयव- 
त्वेन प्रकृतों दोषः परिहतु पायेते । यतः सचक्त्वरजस्तमसाप्येकेकस्य 
समान निरवयवत्वम । एकैकमेव चेतरद्वयानुग्रहीत॑ सजातीयस्य प्रपच्च- 
स्योपादानसिति समानत्वात्खपक्षदोषप्रसद्भस्थ । तकोप्रतिष्ठानात्सावयव- 
त्वमेवेति चेत् । एवमप्यनिद्यत्वादिदोषप्रसद्ध: । अथ शक्तय एव काये- 
बेचितच्यसूचिता अवयवा इत्यमिप्रायः । तास्तु ब्रह्बवादिनो5प्यविशिष्टाः 
तथाणुवादिनो5प्यणुरण्वन्तरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वायदि कार्रर्येन 

१ वैशेषिकाणां शणुम्यां संयुज्य ब्यणुकमेकमारभ्यते, तेखिभिव्णुकेकुयणुकमेकमार- 
भ्यत इति प्रक्रिया । ह 



अधि, १० सू. ३१ ] दवितीयाध्याये प्रथमः पादः । २१५ 

संयुल्येत ततः प्रथिमानुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसन्नः । अधैकदेशेन संयुब्येत 

तथापि निरवयवत्वाभ्युपगमकोप इति स्वपश्मेडपि समान एप दोचः । 
समानत्वाच् नान्यतरस्मिन्नेव पक्ष उपक्षेप्रतयों भवति । परिहतस्तु बद्धा- 
वादिना सखपक्षे दोष: ॥॥ २९ ॥ 

१० सर्वपिताधिकरणम् । स्ू० ३०-३१ 
सर्वेपिता च तदशोनात् ॥ ३०॥ 

एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्रों विकारप्रपभ्य 
इत्युक्तम् । तत्पुन कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्त पर ब्रह्मति । 
तदुच्यते। सर्वोपेता च तदशेनात् । सर्वशक्तियुक्ता च परा देवते- 
दयभ्युपगन्तव्यम् । कुतः। तदरशेनात् | यथाहि द्शयति श्रुतिः सर्वे- 
शक्तियोगं परस्या देवताया;:--सर्वकर्मों सर्बकामः सर्वगन्धः सर्वरसः 
सर्बमिदर्म भ्यात्तो 5घाक्यनाद रःः (छा० ३।१९४!४), “सत्यकामः सत्यसं- 
कहप:' (छा० ८।७।१), “यः सर्वज्ञः सर्ववित' (मुण्ड० १।१॥९),. 

“एतस्थ वा अक्षरस्थ प्रशासने गार्गि सूयोचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठतः' 
(घबृ० ३।८।९) इस्येबंजातीयका ॥ ३० ॥ 

विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम ॥ ३१ ॥ 
स्यादेतत् विकरणां परां देवतां शास्ति शाखमू---अचल्लुष्कमश्रोत्रमवा- 

गमनाः (बृ० ३।८।८ ) इल्येबजातीयकम् । कथ सा सर्वशक्तियुक्तापि 
सती कायोय प्रभवेत् | देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त 
आध्यात्मिककायेकरणसंपन्ना एव तस्मैतस्मे कायोय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते। 
कर्थंच “नेति नेति' (बृ० ३॥९२६) इति प्रतिपिद्धसर्व विशेषाया देवतायाः 
सर्वशक्तियोगः संभवेदिति चेत्। यदत्र वक्तव्य तत्पुरस्तादेवोक्तम। श्रुयय- 
वगाह्ममेवेदमतिगम्भीरं ब्रह्म न तकोवगाह्मम् । नच यथैकस्य सामथ्य 
हृष्ट तथान्यस्यापि सामर्थ्यन मवितव्यमिति नियमोडस्तीति। प्रतिषि- 
द्धसर्वविशेषस्थापि ब्रह्मणः सर्वशक्तियोगः संभवतीत्येतद्प्यविद्याकल्पित- 
रूपभेदोपन्यासेनोक्ततेव । तथाच शाखम्--“अपाणिपादों जबनों 

3 अभ्यात्तः अभितोन्याप्त: । अवाकी वागरिन्द्रियश्नल्य: । अनादरो निष्कासः । 



श्श्दः ' ब्रद्मसूत्रशाइ्रभाष्यम । . [ अधि. ११ सू्. १३ 

ग्रहीता पश्ययचक्षुः स झणोत्यकर्ण/ (थैे० ३।१९) इल्करणस्थापि 

त्रह्मण; सर्वसामथ्येयोगं दशीयति ।| ३१ ॥ ह 

११ प्रयोजनवक्ताधिकरणम् | छू० ३२-३३ 
न प्रयोजनवत्त्वात्॥ ३२॥ 

अन्यथा पुनश्चेतनकठछेत्वं जगत भाक्षिपति। न खलु चेतनः परमात्मेद 

जगद्ठिम्ब॑ विरचयितुमहेति । कुतः । प्रयोजनवच्त्वात्मवृत्तीनाम् । चेतनो 

हि छोके बुड्धिपूर्वकारी पुरुषः प्रवर्तमानो न मन्दोपक्रमामपि तावतबू- 

त्तिमात्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारभमाणो दृष्टः | किमुत गुरुतरसंरस्भाम् । 

भवति च छोकप्रसिद्धयनुवादिनी श्रुतिः---'न वा अरे सर्वस्य कामाय 

सब प्रियं भवद्यात्मनस्तु कामाय सबे प्रियं भवति' (बृ० २।४।५) इति। 

गुरुतरसंरम्भा चेय॑ प्रवृत्तियेदुच्नावचप्रपर्च॑जगद्ठिम्ब॑ विरचयितव्यम् । 
यदीयमपि प्रवृत्तिश्नेतनस्य परमसात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनी परिक- 
ल्प्येत परितृप्तत्व॑ परमात्मन: श्रुयमाणं वाध्येत । प्रयोजनाभावे वा प्रवृ- 
नत््यभावोडपि स्थात् । अथ चेतनोडपि सन्नुन्मत्तो बुद्धपराधादन्तरेणैवा- 
त्मप्रयोजन प्रवर्तमानो दृष्टस्तथा परमात्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत । 
तथा सति सर्वज्ञत्व॑ परमात्मत; श्रुयमाणं वाध्येत । वस्मादश्किष्टा 
चेतनात्खष्टिरेिति || ३२ ॥ 

लोकवचक्तु लीलाकेबल्यम् ॥ ३३ ॥ 
तुशब्देनाक्षेप॑ परिहराति । यथा लोके कस्यचिदाप्रैषणस्थ वा व्यति- 

रिक्त किंचित्रयोजनममभिसंधाय केवर्ल लीलारूपाः प्रवृत्तयः क्रीडाविहा- 

रेपु भवन्ति, यथा चोच्छूसप्रश्चासादयोउनभिसंधाय बाह्य किंचित्पयो- 
जन खभावादेव संभवन्ति एव्सीश्वरस्याप्यनपेक्ष्य किंचित्प्रयोजनान्तरं 

सभावादेव केवल लीलारूपा प्रवृत्तिभविष्यति । नहीश्वरस्य प्रयोज- 
नान्तरं निरूप्यमाणं न््यायतः श्रुतितों वा संभवति। नच स्वभाव: पयेनु- 

१ बुद्यधपराधो विवेकाभावः । २ व्यतिरिक्त लीलाया: सकाशादिति यावत् । 



अधि. १२ धर. ३७ ] हितीयाध्याये प्रथमः पादः । २१७ 

योक्तुं शक्यते । यद्यप्यस्माकमिय जगद्ठिम्बविरचना गुरुतरसंरम्भेवाभाति 
तथापि परमेश्वरस्थ लीडैव केवलेयं, अपरिमितशक्तित्वात । यदि नाम 
लोके लीछास्व॒पि किंचित्सूकषममं प्रयोजनसमुत्मेधष्येत तथापि नेवात्र किंचि- 
अयोजनमुग्रक्षितुं शक््यते, आप्रकामश्र॒ुतेः । नाप्यप्रवृत्तिरन्मत्तश्रवृत्तियां, 

संष्टिश्नतेः, सर्वज्ञश्रुतेश्य ! नचेयं परमार्थविषया सृष्टिश्र॒ुतिः, अविद्या- 
कल्पितनामरूपव्यवद्दारगोचरत्वात् , शत्रह्मात्मभावष्रतिपादनपरत्वाधेटेत- 
दपि नेव विस्मर्तव्यम ॥ ३३ | 

१२ वेषम्यनेश्नेण्याघिकरणम् । खू० ३४-३६ 
वैषम्यनैछ्चेण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दशॉयति ॥ ३१४ ॥ 
पुनश्च जगजन्माविहेतुत्वमीश्वरस्पाक्षिप्यते स्थुणानिखननन्यायेन 

प्रतिज्ञातस्थार्थस्य दृटीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणमुपपयते । कुत: | 

वेषम्यनैषेण्यप्रसज्ञात् । कांश्विदृ्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन् , कांश्ि- 

दल्यन्तदुःखभाज: पश्चादीन , कांश्िन्मध्यमभोगभाजो मनुष्यादीनिय्यें 
विषमां सृष्टि निर्मिमाणस्पेश्वरस्थ एथग्जनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः । श्रुतिस्म- 
टवधारितस्वच्छत्वादीश्व रखभावविलोप: प्रसज्येत । तथा खलजनेरपि 
जुगुप्सित निप्ेणत्वमतिऋरत्व॑ दुःखयोगविधानात्सवेप्रजोपसंहाराश् 
प्रसज्येत । तस्माहेपम्यनेष्ेण्यप्रसज्ञाज्नेश्वरः कारणमितेवं प्राप्ते श्रूमः--- 
वैषम्यनैष्चेण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते । कस्मात् । सापेक्षत्वात् । यदि दि 
निरपेक्षः केवछ ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते स्यातामेतो दोषों बैषम्यं 
निषृण्यं च । नतु निरपेक्षस्य निर्माटृत्वमस्ति । सापेक्षो हीथवरो विषमां 
सृष्टि निर्मिमीते । किमपेक्षत इति चेत्। धर्मोधमोबपेक्षत इति बदामः । 
अतः सृज्यमानप्राणिधमो धमोपेक्षा विषमा सृष्टिरेति नायमीश्वरस्यापराधः । 
ईश्वरस्तु प्जेन्यवद्रट्टव्य; । यथाहि पजेन्यो ब्रीदिियवादिसष्टों साधारणं 
कारणं भवति, ब्रीदियवादिवेषम्ये तु तत्तद्वीजगतान्येबासाधारणानि 
सामथ्यौनि कारणानि भवन्ति, एयमीश्वरो देवमनुष्यादिसष्टी साधारण 

१ सश्शुतेरप्रइत्तिनोरिति, सर्वशत्वश्रुतेरन्मत्तता नास्तीति विभागः । २ पथरजनः 
पामर: । ह 

१९ शह्र० सू० 



२९८ ब्ह्मसूत्रशाह्ृरभाष्यमू।_[ अधि. १२ सू, ३६ 

कारणं भवति । देवमनुष्यादिवैषम्पे तु तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि 

कमोणि कारणानि अवन्देवमीशरः सापेक्षत्वान्न वेषम्यनैषृण्याभ्यां 
दुष्यति । कथं पुनरवगम्यते सापेक्ष रश्वरो नीचमध्यमोत्तम संसार 
निर्मिमीत इति । तथाहि दशेयति श्रुतिः---'एप हेव साधु कर्म कार- 
यति तं यमेभ्यो छोकेभ्य उन्निनीषत एप उ णएवासाधु कर्म कारयति 
त॑ यमधो निनीषते' (को० ब्रा० ३।८ ) इति | “पुण्यो बै पुण्येन कर्मणा 
भवति पापः पापेन' (बृ० ३॥२।१३ ) इति चर । स्मृतिरपि प्राणिकर्मवि- 

शेषापेक्षमे वेश रस्यानुअही र त्व॑ निग्रहीद॒त्व॑ च दशेयति--“ये यथा मां 
प्रपशन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम्! ( म० गी० ४।११) इत्येबजातीयका ३४ 

न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात् ॥ ३७॥ 
“सदेव सोम्येदमम्र आसीदेकमेवाह्वितीयम्! ( छा० ६॥२॥१ ) इति 

प्रावसष्टरविभागावधारणान्नास्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सृष्टि: स्थात् । सश्य- 
त्तरकालं हि शरीरादिविभागापेक्ष कर्म, कर्मापेक्षश्व शरीरादिविभाग इती- 
तरेतराश्रयर्व॑ प्रसज्येत। अतो विभागादूध्व॑ क्मापेक्ष ईश्वर: प्रवर्ततां नाम । 
प्राग्विभागाद्दैचित्यनिमित्तस्य कर्मणो5भावात्तुस्यैवादा सृष्टिः प्राप्नोतीति 
चेतू । नेप दोष: । अनादित्वात्संसारस्य । भवेदेष दोषो यद्यादिमान्संसार;: 
स्थात् । अनादो तु संसारे बीजाहूरबद्वेतुमद्भावेन कर्मण: सर्गवैषम्यस्य 
च प्रवृत्तिने विरुध्यते || ३५ ॥ 

कर्थ पुनरबगम्यतेडनादिरेष संसार इति | अत उत्तर पठति--- 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ रे५ ॥ 
उपपद्यते व संसारस्यानादित्वम् । आदिमत्त्वे हि संसारस्याकस्मादुडू- 

तेमेक्तानामपि पुनः संसारोद्धूतिप्रसज्ञः, अक्ृताभ्यागमप्रसन्ञश्च, सुख- 
दुःखादिवैषम्यस्थ निर्निमित्तत्वात् । नचेश्वरो वैषम्यद्देतुरित्युक्तम। नचा- 
विद्या केवछा वेषम्यस्थ कारणं, एकरूपत्वात् । रागाविद्लेशबासनाक्षिप्त- 

मनन जतत+तत-+तत+ 5 

ये जनमुन्निनीषते ऊध्वे नेतुमिच्छति त॑ साधु कारयस्येष ईश्वर इत्यन्वयः । 



अधि. १३ सू. ३७ ] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः । २१९ 

कर्मापेक्षा त्वविद्या वेषम्यकरी स्थात् । नच कर्मोन्तरेण शरीरं संभवति, नच 
दरीरमन्तरेण कर्म संभवतीतीतरेतराभश्रयलप्रसज्ञः | अनादित्वे तु बीजाछु- 
रन्यायेनोपपत्तेने कश्रिदोषो भवति । उपलभ्यते च संसारस्यानादित्वं श्रुति- 
स्मृत्यो: । श्रुती तावत् “अनेन जीवेनात्मना' (छा० ६।३॥२ )इति खगेप्रमुखे 
शारीरमात्मानं जीवशब्देन प्राणघारणनिमित्तेनाभिछपन्ननादिः संसार इति 
दशेयति । आदिमर्दे तु प्रागनवधारितप्राणः सन् कर्थ प्राणधारणनिमि- 
त्तेन जीवशब्देन सगेप्रमुखेडभिलुप्येत । नच धारयिष्यतीदतोडमिल्प्येत | 
अनागताद्धि संबन्धादतीतः संबन्धो बलवान्भवति, अभिनिष्पन्नत्वात् | 

धसूर्याचन्द्रमसों घाता यथापूर्वमकल्पयत्ः (ऋ० सं० १०॥१९०।३ ) 
इति च मत्रवर्ण: पूर्वकल्पसद्भावं दशेयति । स्म्रतावप्यनादित्व॑ संसार- 
स्योपलभ्यते---'न रूपमस्येह तथोपलमभ्यते नान्तो न चादिने चर संग्र- 

तिष्ठा” (गी० १५३ ) इति । पुराणे चातीतानागतानां च कल्पानां न 
परिमाणमस्तीति स्थापितम ॥ ३६ ॥ 

१३ सर्वधर्मोपपत््यघिकरणम् | स्तू० ३७ 

सर्वेधरमॉपपत्तेश्व ॥ ३७ ॥ 

चेतन ब्रह्म जगत: कारणं प्रकृतिश्रे्स्मिन्नवधारिते वेदार्थे परैरुपक्षि- 
प्तान्विलक्षणत्वादीन्दोषान्पयहापीदाचाये: । इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधानं 

प्रकरण प्रारिप्समाणः स्वपक्षपरिग्रहप्रधान॑ प्रकरणमुपसंहरति । यस्माद्- 

स्मिन्त्रद्मणि कारणे परिग्रह्ममाणे प्रदर्शितिन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा 
उपपयन्ते 'सर्वज्ञ सर्वशक्ति मद्दामायं च ब्रह्म” इति, तस्मादुनतिशक्ढुनी- 
यमिद्मोपनिषदं दशेनमिति ॥ ३७ || इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद- 
शिष्यशंकरभगवत्पूज्यपादककृती शारीरकमीमांसाभाष्ये . द्वितीयाध्यायस्य 
अथम; पाद। समाप्त ॥ १ ॥ 

टू 8 



२२० ब्रद्मसूत्रशाह्वरभाष्यम् । [ अधि. १ सू्. ९ 

हितीयाध्याये छ्वितीयः पादः। 
[ णत्र पादे खाख्यादिससरनां दुशस्वप्रदकंनस । 

१ रचनालुपपत्त्यधिकरणम् | खू० १-१० 
रचनानुपप्सेश्व नानुमानम | १॥ 

यद्यपीद॑ वेदान्तवाक्यानमेदंपर्य निरूपयितुं शास्त्र प्रवृत्त न तके- 

शाखवसत्केवलाभियुक्तिमिः कंचित्सिद्धान्त साधयितुं दूषयितु वा प्रवृत्तम , 
तथापि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणैः सम्यग्दशनप्रतिपक्षभूतानि सांख्या- 
क्दिशेनानि निशसकरणीयानीति तदर्थ परः पादः प्रकतते । वेदान्तार्थ- 

निणेयस्थ च सम्यग्वशेनार्थत्वासन्निणयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथर्म क्ृतं, 
तद्धायभ्यहिंत॑ परपक्षप्रयाख्यानादिति । नन्नु म॒ुमुक्षूणां मोक्षसाधनत्वेन 

सम्यग्द्शननिरूपणाय खपक्षस्थापनमेव केवर्ल कतु युक्त कि परपक्षनि- 

राकरणेन परदेषकरेण । बाढमेवम् । तथापि महाजनपरिगृहीतानि 
महान्ति सांख्यादितआणि सम्यग्दशेनापदेशेन प्रवृत्तान्युपछभ्य भवेस्केषां- 
चिन्मन्द्मतीनामेतान्यपि सम्यग्दशनायोपादेयानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगा- 
ढत्वसंभवेन सर्वज्ञभाषितत्वात्च श्रद्धा च तेषु । इत्यतस्तद्सारतोपपादनाय 

प्रययते । ननु 'ईश्षतेनाशब्दम (ब्र० सू० १।१॥५ ), 'कामाश्च नानुमा- 
नापेक्षा' (क्र० सू० १११।१८ ) 'एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः? ( ्र० 
सू० १।४।२८ ) इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेपः कृतः, कि पुनः 
कृतकरणेनेति । तदुच्यते---सांख्यादयः सखपक्षस्थापनाय वेदान्तवाक्या- 

न्यप्युदाह्य खपक्षानुगुण्येनेब योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यश्याख्यान 
तब्याख्यानाभासं न सम्यग्व्याख्यानमित्येतावत्पूव क्रतमू | इह तु बाक्य- 
निरपेक्षः खतश्स्तय॒ुक्तिप्रतिषिषः क्रियत इत्येष विशेष; । तत्र सांख्या 

मन्यन्ते--यथा घटशरावादयों भेदा मसदात्मनान्वीयमाना खृदा- 
त्मकसामान्यपूर्वका छोके दृष्टाः, तथा सर्व एवं बाह््माध्यात्मिका भेदाः 
सुखदुःखमोद्दात्मतयान्वीयमानाः सुखदुःखमोहात्मकसामान्यपूर्वका भवि- 

१ अपदेशेन व्याजेन । 



अधि, १ सू. २] टितीयाध्याये द्वितीयः पादः । २२१ 

तुमहेन्ति । यत्तत्सुखदुःखमोहात्मक सामान्य तत्रिगुणं प्रधान महृदचे- 
तने चेतनस्य पुरुषस्याथे साधयितुं खमावेनेव विचित्रेण विकारात्मना 
विवर्तत इति । तथा परिमाणादिभिरपि लिड्लैस्तदेव प्रधानमनुमिमते । 
तत्र वदामः--यदि दृष्टान्तबलेनेवेतन्निरूप्येत, नाचेतन छोके चेतनानधि- 
छ्लित खतत्न॑ किंचिद्विशिष्टपुरुषार्थनिवेतेनसमथो न्विकारान्विरचयदृष्टम् । 
गेहप्रासादशयनासनविहारभूम्याद्यों हि लछोके प्रज्ञावद्धिः शिल्पिभिये- 

थाकालं सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोग्या रचिता दृश्यन्ते। तथेद॑ जगद- 
खिल प्रथिव्यादि नानाकर्मफलोपभोगयोग्य बाह्यम , आध्यात्मिक च 
शरीरादि नानाजालद्न्वितं प्रतिनियतावयवविन्यासमने ककर्म फछानुभ- 
वाधिष्ठानं दरृश्यमानं प्रज्ञावड्धि:ः संभाविततमैः शिल्पिभिर्मनसाप्याछोच- 

यितुमशकय सत् कथमचेतनं प्रधान रचयेत्। लोष्टपाषाणादिष्वदृष्टटवात । 
मृदादिष्वपि कुम्भकारायधिप्ठितेषु विशिष्टाकारा रचना दृश्यते तदृत्म- 
धानस्थापि चेतनान्तराधिष्ठितत्वप्रसज्ज: | नच मृदायपादानखरूपव्यपाश्र- 
येणेव धर्मण मूलकारणमबधारणीय न ॒बाह्मकुम्भकारादिव्यपाश्नयेणेति 
किंचिन्नियामकमस्ति । नचेव॑ सति किंचिद्विरुध्यते, प्रत्युत श्रुतिरनुगृह्मते 

चेतनकारणसमपेणात् । अतो रचनानुपपत्तेश्व हेतोनोचेतर्न जगत्कारण- 
मनुमातव्यं भवति । अन्वयायनुपपत्तेश्ेति चशब्देन हेतोरसिद्धि समु- 

बिनोति । नहि बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोहात्मकतयान्वय 
उपपद्यते, सुखादीनां चान्तरत्वप्रतीतेः, शब्दादीनां चातद्ग॒पत्वप्रतीतेः । 

तन्निमित्तत्वप्रतीतेश्व । शब्दाद्यविशेष 5पि च भावनाविशेषास्सुखादिविशे- 
पोपलब्घे: । तथा परिमितानां भेदानां मूलाहुरादीनां संसगेपूबेकत्व दृष्डा 
बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात्संसगेपूवेकस्वमनुमिमानस्थ सर्त्व- 
रजस्तमसामपि संसगेपूवेकत्वप्रसड्र४ परिमितत्वाविशेषात् । कायेकारण- 
भावस्तु प्रेक्षापृबेकनिर्मितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कार्यकारण- 
भावाद्वाष्माध्यात्मिकानां भेदानामचेतनपूर्वेकत्वं शक्यं कल्पयितुम् ॥ १ ॥ 

प्रवक्तेश ॥ २॥ 
आस्तां तावदियं रचना । तत्सिद्धयथों या प्रवृत्तिः साम्यावस्थानात्म- 



२४२ घ्रह्मसूत्रशाइरभाष्यम् । [ अधि. १ सू. २ ] 

रुयुतिः सत्त्वरजस्तमसामज्ञाज्ञिभावरूपापत्तिविंशिष्टकायोमिमुखभ्रवृत्तिता 

सापि नाचेतनस्थ प्रधानस्थ खतजअस्योपपथते, मदादिष्वदशेनाद्रथादिषु 
व | नहि सदादयों रथादयों वा खयमचेतनाः सन्तश्रेतनेः कुलालादि- 
मिरथादिभिवोनधिष्ठिता विशिष्टकायोभिमुखप्रवृत्तयो दृश्यन्ते दृष्टाबा- 

दृष्टसिद्धिः । अतः प्रव्ृक्त्यनुपपत्तेरपि हेतोनोचेतर्न जगत्कारणमनुमातव्य 

भवति । नन्तु चेतनस्थापि प्रवृत्तिः केवलस्थ न दृष्टा । सत्ममेतत् । तथा- 

पि चेतनसंयुक्तस्थ रथादेरचेतनस्य प्रवृत्तिटशा | नत्वचेतनसंयुक्तस्य चेत- 

नस्य प्रवृत्तिद्ष्टा | कि पुनरत्र युक्तम् । यस्मिन्प्रवृत्तिदष्ठा तस्य सोत 
यत्संप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति । नल यस्मिन्दश्यते प्रवृत्तिस्तस्येव सेति 
युक्तमुभयोः प्रयक्ष॒त्वात् । नतु प्रवृत्त्याश्रयस्वेन केवलश्वेतनों रथादिवत्म- 
सक्षः । प्रवृत्त्याश्रयदेहादिसंयुक्तस्येव तु चेतनस्य सद्भावसिद्धिः केवला- 

चेतनरथादिवेलक्षण्यं जीवद्देहस्य दृष्टमिति | अतएव च प्रयक्षे देहे 

सति दशनाद्सति चादशनादेहस्येव चेतन््यमपीति लोकायतिकाः प्रति- 
पन्ना: । तस्मादचेतनस्थेव भ्रवृत्तिरेति | तद्भिधीयते--न ब्रूमो यस्मि- 
ऋ्चेतने ग्रवृत्तिटेश्यते न तस्य सेति | भवतु तस्येवब सा । सा तु चेत- 
नाडूवतीति ब्रूमः । तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात् | यथा काष्ठादिव्य- 

पाश्रयापि दाहप्रकाशलक्षणा विक्रियानुपलभ्यमानापि च केवले ज्वलने 

ज्वलनादेव भवति, तत्संयोगे दशेनात्तद्वियोगे चादशेनात्तद्तू । छोकाय- 
तिकानामपि चेतन एवं देहोडचेतनानां रथादीनां प्रवर्तको दृष्ट इत्यवि- 

प्रतिषिद्ध चेतनस्य प्रवततेकत्वम् । ननु॒ तब ॒देहादिसंयुक्तस्याप्यात्मनो 
विज्ञानखरूपमात्रव्यति रेकेण प्रवृक्त्यनुपपत्ते रनु पपन्न॑ प्रवर्तकत्वमिति चेत् । 

न । अयस्कान्तवद्रपादिवच्च प्रवृत्तिरहितस्थापि प्रवर्तकत्वोपपत्ते:। यथा- 

यस्कान्तो मणि; स्वयं प्रवृत्तिरहितोउप्ययसः प्रवर्ततों भवति, यथा वा 

रूपादयो विषयाः स्वयं प्रवृत्तिरहिता अपि चश्लुरादीनां प्रव्तका भवन्ति । 
एवं प्रवृत्तिरहितोडपीश्वर; सवेगतः सर्वात्मा स्वेज्: सर्वेशक्तिश्न सन् 
सर्व प्रवर्तयेदित्युपपन्नम् । एकत्वाठवलद्योभावे प्रवर्तकत्वानुपपत्तिरिति 

१ उभयो: प्रश्ृत्तितदाश्रययो: । 
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चेत्। न | अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेनासकृद्पत्युक्तत्वात् । 
तस्मात्संभवति प्रवृत्ति; सर्वज्ञकारणत्वे नत्वचेतनकारणत्वे || २॥ 

पयोम्बुवचेत्तञ्रञापि ॥ ३ ॥ 
स्थादेतत्। यथा क्षीरमचेतन खभावेनेव वत्सविवृद्धर्थ प्रवर्तते, यथाच 

जलमचेतन खभावेनेव छोकोपकाराय स्यन्द्त एवं प्रधानमचेतनं खभा- 
चेनेव पुरुषार्थसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति। नेतत्साधूच्यते । यतस्तत्रापि 
पयोम्बुनोश्रेतनाधिष्ठितयो रेव प्रवृत्तिरि्यनुमिमीमहे । उभयवादिप्रसिद्ध 
रथादावचेतने केवले प्रवृत््यद्शोनात् । शाझ्त्र च “योउप्सु तिध्तन यो5पो- 
उन्तरो यमयति' (बृ० ३।७।४ ); 'एतस्प वा अक्षरस्य प्रशासने गार्मि 
प्राच्योडन्या नय्यः स्यन्दन्ते! (बृ० ३।८।॥९ ) इत्यवेजातीयक॑ समस्तस्य 
लोकपरिस्पन्दितस्थेश्वराधिष्ठिततां श्रावयति । तस्मात्साध्यपक्षनिक्षिप्तत्वा- 
त्पयोम्बुवद्त्यनुपन्यास: । चेतनायाश्र घेन्वाः स्लेहेच्छथा पयसः अव- 
तेकस्वोपपत्तेः । वत्सचोषणेन च पयस आछऊक्ृष्यमाणत्वात् । नचाम्बुनो- 
ध््यत्यन्तमनपेक्षां, निम्नभूम्यायपेक्षत्वात्स्यन्दनस्थ । चेतनापेक्षस्त्रं तु सर्व- 
त्रोपदर्शितम । “उपसंहारदशनाजन्नेति चेन्न क्षीरवद्धि' (ब० सू० २।१।२४) 

इत्यन्न तु बाह्मनिमित्तनिरपेक्षमपि स्वाश्रय॑ काय भवतीयेत्तल्लोकदक्ा 
निदर्शितम् । शात्ररष्मा तु पुनः सर्वत्रेवेश्वरापेक्षत्वमापद्ममान न परा- 
णुयते | ३॥ 

व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात् ॥ ४ ॥ 
सांख्यानां त्रयो गुणा; साम्येनावतिष्ठमाना; प्रधानमू । नतु तब्यति- 

रेकेण प्रधानस्थ प्रवर्तक॑ निवर्तक॑ वा किंचिद्वाह्ममपेक्ष्यमवस्थितमस्ति। पुरु- 
पस्तूदासीनो न प्रवर्तको न निवर्तक इत्यतो5नपेक्ष प्रधानं, अनपेक्षत्वाच 
कदाचित्नधानं महदायाकारेण परिणमते कदाचिजन्न परिणमत इत्येतद- 
युक्तम् । ईश्वरस्प तु सर्वज्ञवास्सर्वशक्तित्वान्महामायत्वाच्च प्रवृत्त्यप्रवृत्ती 
न विरुध्येते || ४ ॥ 

१ साध्यवता पक्षेण तुल्यत्वात् । २ अनुपन्यासः न विचारभूमिः 4 
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अन्यत्राभावाच न तणादिवत् ॥ ५॥ 
स्यादेतत् । यथा ठणपल्लयोदकादि निमित्तान्तरनिरपेक्षं स्वभावादैव 

क्षीराद्याकारेण परिणमत एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यत 
इति | कथं च निमित्तान्तरनिरपेक्षं छृणादीति गम्यते । निमित्तान्तरानु- 
पलम्भात्। यदि हि किंचिज्निमित्तमुपलभेमहि ततो यथाकार्म तेन 
तृणाद्पादाय क्षीरं संपादयेमहि, नतु संपादयामहे । तस्मात्खाभाविक- 
रढणादे! परिणामस्तथा ग्रधानस्थापि स्थादिति । अत्रोच्यते--भवेत्त- 
णादिवत्खाभाविकः प्रधानस्थापि परिणामों यदि तृणादेरपि खाभाविकः 
परिणामो5भ्युपगम्येत । नत्वभ्युपगम्यते, निमित्तान्तरोपरूब्घेः | कर्थ 
निमित्तान्तरोपलब्धि:, अन्यत्राभावात् । घेन्वैब ह्यपयुक्त तृणादि क्षीरी- 
भवति न प्रह्दीणमनड्दाद्युपयुक्त वा । यदि हि निर्निमित्तमेतत्स्थाद्धेनुश- 
रीरसंबन्धादन्यत्रापि तृणादि क्षीरीभवेत्। नच यथाकामं मानुषेने शक्य 
संपादयितुमिद्येतावता निर्निमित्त भवति | भवति हि किंचित्कायं मानु- 
बसंपाद किंचिदेवसंपाथम् । मनुष्या अपि शक्कुवन्ट्रेवोचितेनोपायेन 
तृणाझुपादाय क्षीरं संपादयितुम् । प्रभूतं हि क्षीर॑ कामयमानाः प्रभूत 
घासं घेनुं चारयन्ति । ततश्व प्रभूत॑ क्षीरें लभन््ते | तस्मान्न ठृणाविव- 
स्वाभाविक: प्रधानस्य परिणामः || ५॥। 

अभ्युपगसमे5प्यथों भावात् ॥ ९ ॥ 
खाभाविकी प्रधानप्रवृत्तिन भवतीति स्थापितम। अथापि नाम 

भवतः श्रद्धामनुरुष्यमाना: खाभाविकीमेव प्रधानस्थ प्रवृत्तिमभ्युपग- 
च्छेम तथापि दोषो $नुषज्येतैव । कुतः । अर्थाभावात् | यदि तावत्खाभाविकी 
प्रधानस्थ प्रवृत्तिने किंचिदन्यदिद्ापेक्षत इत्युच्येत ततो यथैब सहकारि 
किंचिन्नापेक्षत एवं प्रयोजनसपि किंचिन्रापेक्षिष्यते इत्यतः प्रधानं पुरुष- 
स्थार्थ साधयितुं प्रवर्तत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स यदि शूयात्सहकार्येव 
फेवर नापेक्षती न प्रयोजनमपीति । तथापि प्रधानप्रषूत्तेः प्रयोजन आर करन पलक अए ४ अर कक पीर कक 6 44000: ४ अप: 6 4003 

१ प्रही्ण नश्मू। २ अर्थाभावात् पुरुषाथोभावप्रसबात । 
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विवेक्तव्य भोगो वा स्थादपवर्गों बोभयं वेति । भोगश्रेकीहशोउ5नीथेया- 
तिशयस्य पुरुषस्थ भोगो भवेत् । अनिममोशक्षप्रसब्नश्च । अपवर्गेश्वेत्यागपि 

प्रवृत्ते रपैबगेस्य सिद्धत्वास््रवृत्तिर्नर्थिका स्थात् । शब्दाद्यनुपलब्धिप्रस- 
ज्ञश्य । उमयार्थताभ्युपगमेदपि भोक्तव्यानां प्रधानमात्राणामानन्त्यादनि- 
मेक्षप्रसह् एवं । नचोत्सुक्यनिवृत्ष्यथों प्रवृत्ति: । नहि प्रधानस्याचेतन- 
स्यौत्सुक्य॑ संभवति । नच पुरुषस्थ निर्मछस्य निष्कलूस्थोत्सुक्यम । 
दहृक््शक्तिसगेशक्तिवेयथ्य भयाश्रेट्अवृत्तिस्तहिं, दृक्शक्ट्यनुच्छेदवस्सगंशक्ट- 
नुच्छेदात्सं सारानुच्छेदादनिर्मे क्षप्रसड्र॒ एवं । तस्मात्प्रधानस्थ पुरुषाथों 

प्रवृत्तिरिव्येतदयुक्तम ॥ ६ ॥ 

पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि॥ ७॥ 
स्थादेतत् । यथा कश्नित्पुरुषो दृक््शक्तिसंपन्नः प्रवृत्तिशक्तिविहीनः पहु- 

रयपरं पुरुष प्रवृत्तिशक्तिसंपन्नं टक्शक्तिविहीनमन्धमधिष्ठाय प्रवर्तयति। यथा 
बाउयरकान्तो5शमा खयमप्रवर्तमानोडप्ययः प्रवर्तवति। एवं पुरुष; प्रधान 

प्रवर्तयिष्यतीति दृष्टान्तप्रय्ययेन पुनः प्रद्मवस्थानम्। अतन्नोच्यते--तथापि 
नेव दोषाब्निर्मोक्षीडस्ति । अभ्युपेतहान तावद्ोष आपतति। प्रधानस्य 

स्वतश्नस्य प्रवृत्त्यभ्युपगमात् , पुरुषस्य॒घ॒ प्रवर्तकत्वान भ्युपगमात् । कर्थ 
चोदासीनः पुरुष; प्रधान प्रवर्तयेत् । पहुरपि ह्न्ध॑ वागादिभिः पुरुष 
प्रवर्तेयति । नेव॑ं पुरुषस्य कश्चिद्पि प्रवर्तनव्यापारो5स्ति, निष्क्रियत्वाच । 
नाप्ययस्कान्तवत्संनिधिमात्रेण प्रवर्तयेत् । संनिधिनिलत्वेन प्रवृत्तिनिय- 
त्वप्रसन्भातू । अयस्कान्तस्थ त्वनितद्यसंनिधेरस्ति खव्यापारः संनिधिः, 

परिमाजनाथपेक्षा चास्यास्तीयनुपन्यासः पुरुषाइमवदिति | तथा श्रधा- 
नस्याचैतन्यात्पुरुपस्थ चोदासीन्न्यात्त्तीयस्थ च तयोः संबन्धयितुरभावात्सं- 
बन्धानुपपत्ति; । योग्यतानिमित्ते च संबन्धे योग्यतानुच्छेदादनिर्मोक्षप्र- 
सन्नः । पूर्ववच्चेहाप्यथोभावों विकल्पयितव्य/ । परमात्मनरतु खरूपव्य- 
पाश्रयमोदासीन्य मायाव्यपाश्रयं चर प्रवर्तकत्वमित्यस्यतिशयः ॥ ७ ॥ 

१ खुखदुःखप्राप्तिपरिद्ा ररुपातिश्षयशम्यस्थ । ९ मीयस्ते भुज्यन्वे इति मात्रा भोताः $ 
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अद्वित्वानुपपत्तेश्य ॥ ८ ॥ 
इतश्व न प्रधानस्थ श्रवृत्तिवकल्पते । यद्धि सत्त्वरजस्तमसामन्यो- 

न््यगुणप्रधानभावमुत्सज्य साम्येन खरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था । 
तस्यामवस्थायामनपेक्षस्वरूपाणां खरूपप्रणाशभयात्परस्परं प्रलद्ञान्नि- 
भावानुपपत्ते: । बाह्यस्थ च कस्यचिस्क्षोभयितुरभावाहुणवेषम्यनिमित्तो 
महदाद्र॒ुत्पादो न स्यात ॥ ८ ॥ 

अन्यथानुमितों च ज्ञद्ाक्तिवियोगात् ॥९॥ 
अथापि स्यादन्यथा वयमनुमिमीमहे यथा नायमनन्तरों दोष; प्रस- 

ज्येत । नह्यनपेक्षखभावा: कूटस्थाश्वास्माभिगुणा अभ्युपगम्यन्ते प्रमा- 
णाभावात् । कार्यबशेन तु गुणानां खभावोउभ्युपगम्यते । यथा यथा 
कार्योत्पाद उपपयते तथा तथेषां खभावो5भ्युपगम्यते । चर शुणवृत्त- 
मिति चास्थभ्युपगमः । तस्मात्साम्यावस्थायामपि वेषम्योपगमयोग्या 
एवं गुणा अवतिष्ठन्त इति । एवमपि श्रधानस्थ ज्ञशक्तिवियोगाद्रचनानु- 
पपत्ष्यादयः पूर्वोक्ता दोषास्तद्वस्था एवं । ज्ञशक्तिमपि त्वनुमिमानः 
ग्रतिवादित्वान्निवर्तेत । चेतनमेकमनेकग्रपभ्वस्य जगत उडपादानमिति 
ब्रह्मवादप्रस्ञात् । वेषम्योपगसयोग्या अपि गुणा: साम्यावस्थायां निमि- 
त्ताभावान्नेव वेपम्य भजेरन् । भजमाना वा निमित्ताभावाविशेषात्सबै- 
देव वेषम्यं भजेरन्निति प्रसज्यत एवायमनन्तरो5पि दोष: ॥ ९ ॥ 

विप्रतिषधाचासमज्जसम् ॥ १०॥ 
पररपरविरुद्धश्चाय सांख्यानामभ्युपगमः । क्चिंत्सप्रेन्द्रियाण्यनुऋा- 

मन्ति, कचिदेकाद्श । तथा कचिन्महत्तस्तन्मात्रसगेमुपद्शिन्ति, कचिद्- 
हंकारात् । तथा कचित्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति कचिदेकमिति । प्रसिद्ध 

एवं तु श्ुयेश्वरकारणवादिन्या विरोधस्तदनुवर्तिन्या च स्मृद्या । तस्मादप्य- 
समखआझसं सांख्यानां दुशनमिति | अत्राह--नन््वो पनिषदानामप्यसम जस- 

अ-+-++++-- 

१ त्वद्यात्रमेव हि बुद्धीन्द्रियमनेकरूपादिग्रहणसमय्थमेकं, कर्मन्द्रियाणि पश्च, सप्तम 
च मन इति सप्तेन्द्रियाणि । २ ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च -कर्मेन्द्रयाणि पथ मनशेस्येकादश । 

३ बुद्धिरहंकारो मन इति ज्रीणि । ४ एकमिति बुद्धिरेव । 
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मेव दशेन तप्यतापकयोजोलन्तरभावान भ्युपगमात् । एक हि त्रक्ष सवोत्मक 
सर्वस्य प्रपश्वस्य कारणमभ्युपगच्छतामेकस्पेवात्मनो विशेषों तप्यवापकों 
न जालन्तरभूताविद्यभ्युपगन्तव्य स्यात्। यदि चेतो तप्यतापकावेक- 
स्थात्मनो विशेषों स्थातां स ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निमेच्यत इति 
तापोपशान्तये सम्यर्दशनमुपदिशच्छाश्षमनर्थक॑ स्थात्ू । नश्मोष्ण्यप्र- 

काशधर्मकस्य प्रदीपस्य तद्वस्थस्येव ताभ्यां निर्मोक्ष उपपयते । योडपि 
जलतरज्नवीचीफेनाइुपन्यास:, तत्रापि जलात्मन एकस्म वीच्यादयो 
विशेषा आविभावतिरोभावरूपेण निद्या एवेति समानो जछात्मनो 
वीच्यादिभिरनिर्माक्षः । प्रसिद्धश्वाय॑ तप्यतापकयोजोल्न्तरभावो लोके । 
तथाहि---भर्थी चार्थश्वान्योन्यभिन्नो लक्ष्येते । यद्यर्थिनः खतोडन्योडर्थो 
नस्यात् , यस्यार्थिनो यहिषयमर्थित्वं स तस्थार्थो निद्यसिद्ध एवेति न तस्य 

तद्विषयमर्थित्व॑ स्थात् , यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्यो<उर्थों नित्य 
सिद्ध एवेति न तस्य तद्विषयमर्थित्व॑ भवति। अप्राप्ते ह्यर्थेडर्थिनो3डर्थित्व॑ स्था- 
दिति। तथारथस्याप्यर्थत्वं न स्थात्। यदि स्यात्खार्थत्वमेव स्थयात्। नचेतद्स्ति । 
संबन्धिशव्दी देतावर्थी चार्थश्रेति। दृ॒योश्व संबन्धिनोः संबन्धः स्यान्ैक- 
स्पेव तस्माड्िन्नावेतावथार्थिनों। तथानथोनर्थिनावपि । आर्थिनो उनुकूछो डर्थः 

प्रतिकूलोउनर्थस्ताभ्यामेकपयोयेणो भाभ्यां संबध्यते । तत्नार्थस्याल्पीयस्त्वा- 
द्भूयस्वाबानर्थस्योभावष्यथोनथावनर्थ एवेति तापकः स उच्यते । तथ्यस्तु 
पुरुषों य एक) पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यत इति तथयोस्तप्यतापकयोरे- 
कात्मतायां मोक्षानुपपत्ति: | जात्यन्तरभावे तु तत्संयोगहेतुपरिहारात्स्याद्पि 

कदाचिन्मोक्षोपपत्ति रिति। अन्नोच्यते---न । एकत्वादेव तप्यतापकभावा- 
नुपपत्ते;। भवेदेष दोषो ययेकात्मतायां तप्यतापकावन्योन्यस्य विषयविष- 
यिभावं प्रतिपय्येयाताम्। नत्वेतद॒स्यकत्वादेव | नद्मप्रिरिक: सन्समात्मानं 
दहति प्रकाशयति वा सत्यप्योष्ण्यप्रकाशादिधर्मभेदे परिणामित्वे च। किं 
कूटस्थे ब्रह्मण्येकस्मिस्तप्यतापकभावः संभवेत् । क्॒ पुनरय॑ वप्यतापक- 
भावः स्थादिति। उच्यते---किं न पश्यसि कर्मभूतो जीवद्देहस्तप्य- 
स्तापक; सबितेति ! नन्नु तप्तिनोम दुशखं सा चेतयितुनोचेतनस्थ देहस्य । 



२२८ श्रद्मासत्रशाकहुरसाष्यमू। [ अधि. १२ सू, ११ 

यदि हि देहस्येत् तप्तिः स्थात्सा देहनाहो खवयमेव नश्यतीति तन्नाशाय 
साधन नैषितर्घ्य स्यादिति । उच्चते--देहाभावे5पि केवछस्थ चेतनस्य 
तप्रिने दृष्टा । नच त्वयापि तप्रिनोम विक्रिया चेतयितुः केबलस्येष्यते । 
नापि देहचेतनयोः संहतत्वमशुद्धयादिदोषप्रसड्ञात्। नच तप्रेरेव तप्ति- 
मभ्युपगच्छसि । कथं तवापि तप्यतापकभावः: सक्तवं तप्यं तापक॑ रज 
इति चेत्। न। ताभ्यां चेतनस्थ संहतत्वानुपपत्ते:। सत्त्वानुरोधित्वाच्वेतनो- 
5पि तप्यत इवेति चेन, परमार्थतस्तर्टिं नेब तप्यत इत्यापततीवह्यब्द- 
श्रयोगात् । न चेत्तप्यते नेवशब्दो दोषाय । नहि डुण्डुभः सपे इवेले- 
तावता सविषो भवति । सर्पों वा डुण्डुभ इवेल्येतावता निर्विषों भवति । 
अतश्वाविद्याकृतोड्य॑ तप्यतापकभावों न पारमार्थिक इत्यभ्युपगन्तव्य- 
मिति । नेब॑ सति ममापि किंचिदुष्यति | अथ पारमार्थिकमेव चेतनस्य 
तप्यत्वमभ्युपगच्छसि तबैव सुतरामनिर्मोक्षः प्रसब्येत, नित्यत्वाभ्युप- 
गंमाच तापकस्य । वष्यतापकशक्त्योनिद्यत्वेषपि सनिमित्तसंयोगापेक्षत्वा- 
तप्रेः संयोगनिमित्तादशेननिवृत्तावाद्यग्तिकः संयोगोपरमः, ततश्रात्य- 
न्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेत् । न | अदशेनस्य तमसो निद्यत्वाभ्युपग- 
मात । गुणानां चोड्धवामिभवयोरनियतत्वादनियतः संयोगनिमित्तोपरस 
इति वियोगस्थाप्यनियतत्वात्सांख्यस्थेवानिर्मोक्षो 5परिहाये: स्थात् । औप- 

निषद्स्य॒त्वात्मेकत्वाभ्युपगमादेकस्य च विषयविषयिभावानुपपत्तेविंका- 
रभेद्स्य च॑ वाचारस्भमणमात्रत्वश्रवणादनिर्मोक्षश डा सप्रेषपि नोपजायते । 
व्यवहारे तु यत्र यथा दृष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथैव स इति न चोद- 
यितव्यः परिहरतव्यों घा भवति ॥ १० ॥ 

२ महद्दीघोधिकरणम् । खू० ११ 
प्रधानकारणबादो लिराक्ृत:। परमाणुकारणवाद इदानीं निराकर्तब्यः । 

' तप्नादों तावद्यो5णुबादिना त्रह्मबादिनि दोष उत्पेक्ष्यते स प्रतिसमाधी- 
यते । तत्नाय॑ वेशेषिकाणामश्युपगम/---कारणद्र्यसमवायिनो गुणाः 
कार्येद्रव्ये समानजातीयं गुणान्तरमारभन्ते, उुड्ढेम्यसतन्तुभ्यः शुकृस्य 
पटस्य प्रसवदशेनात्तद्धिपयेयादशनाथ । तस्माश्वेतनस्य श्रह्मणो जगत्कार- 



अधि. २ सू. ११ ] हितीयाष्याये द्वितीय! पादः । २२९ 

णत्वेषभ्युपगम्यमाने कार्येडपि जगति चैतस्यं समवेयात् । तद॒दशनाज्ु न 
चेतन जद्दा जगत्कारणं भवितुमहंतीति ! इममभ्युपगर्म तदीययैब प्रक्रि- 
यया व्यभिचारयति--- 

महहीधेचद्वा हखपरिमण्डलाभ्याम् ॥ ११ ॥ 
एपा तेषां प्रक्रियव-परमाणवः किलर कंचित्काऊमनारब्धकायों यथा- 

योग रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्र तिष्ठन्ति | ते च् पश्चादह- 
ष्टादिपुरःसरा; संयोगसचिवाश्व सन््तो ज्यणुकादिक्रमेण झृत्स्नं कायेजातमा- 
रभन्ते | कारणगुणाश्र कार्य गुणान्तरम्। यदा ढ्ो परमाणू ब्यणुकमारमभेते 

तदा परमाणुगता रूपादिगुणविशेषाः शुक्लादयो ब्यणुके झुक्वादीनपरानार- 

भन्ते | परमाणुगुणविशेषस्तु पारिमाण्डल्य न ब्यणुके पारिमाण्डल्यमपरमार- 
भते, व्यणुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगमात् । अणुत्वह्वखत्वे हि व्यणुकव- 
तिनी परिमाणे वर्णयन्ति| यदापि है. व्यणुके चतुरणुकमारभेते तदापि समान 
व्यणुकसमवायिनां शुक्लदीनामारम्भकत्वमू । अशुत्वहुखत्वे तु व्यणुकस- 
मवाबिनी अपि नेवारभेते, चतुरणुकस्थ महत्त्वदीधेत्वपरिमाणयोगाब्यु- 
पगमात् । यदापि बहवः परमाणवों बहूनि वा ह्वयणुकानि व्यणुकसद्दितो 
वा परमाणुः कार्यमारभते तदापि समानेषा योजना। तदेवं॑ यथा 
परमाणो; परिमण्डलात्सतोईणु हखं च ब्यणुक॑ जायते महद्दीर्थ च 
च्यणुकादि न परिमण्डलमू , यथा वा अ्यणुकादणोह्रेखाश॒ सतो महद्दीपै 
च ज्यणुक जायते नाणु नो हूखम्, एवं चेतनाद्रक्षणो5्चेतर्न जगज्ज- 
निष्यत इत्यभ्युपगमे कि तब च्छिन्नम। अथ मन्यसे विरोधिना परि- 
माणान्तरेणाक्रान्तं कार्येद्रव्य व्यणुकादीयतो नारम्भकाणि कारणगतानि 
पारिमाण्डल्यादीनील भ्युपगच्छामि, नतु चेतनाविरोधिना गुणान्तरेण 
जगत आक्रान्तत्वमस्ति, येन कारणगता चेतना कार्य चेतनान्तरं नार- 
भेत । नहाचेतना नाम चेतनाविरोधी कश्रिह्लणोडस्ति, चेतनाप्रतिषेधमा- 
त्रत्वात् । तस्मात्पारिमाण्डल्यादिवेषम्यात्रप्रोति चेतनाया भारम्मकत्व- दस की मम मलिक त पलक कर ले टन कट रे डक नल के रकम न जल हि 2 मी ड रियल पलक 

१ परमाणुः परिमण्डलः तहूतं परिमाण पारिमाण्डल्यम् । २ द्वेद्दे इति पठितव्यम्। 
२० म० सु० 



२३० ख्रद्यासूत्रशांक्रंभाष्यमू । [ अधि. २ सू. ११ 

मिति | मैच मंस्था; | यथा कारणे विद्यमानानामपि पारिमाण्डल्यादीनांम- 
नारम्मकत्वमेव॑ चैतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य समानत्वातू। नच परिमाणान्त- 
राक़ान्तत्व॑ पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वे कारणं, प्राक्परिमाणान्त- 
रारम्भात्पारिमाण्डल्यादीनामारम्भकत्वोपपत्ते; । आरब्धमपि कायेद्रव्यं 

प्राग्गुणारम्भात्क्षणमात्रमगुणं तिष्ठतीतद्यभ्युपगमात् । नच परिमाणान्त- 

रारम्भे व्यग्राणि पारिमाण्डल्यादीनीव्यव:ः खसमानजातीयं परिमाणा- 
न्तरं नारभन्ते परिमाणान्तरस्थान्यहेतुत्वाभ्युपगमात् । “कारणबहुत्वा- 

त्कारणमह्त्वात्रचयविशेषाच्व महत्' (बे० सू० ७।१।९) “तद्विपरीतमणु' 
(७।१।१० ) 'एतेन दीघेत्वह्खत्वे व्याख्याते' (७।१।१७) इति हि काण- 

भुजानि सूत्राणि। नच संनिधानविशेषात्कृतश्रित्कारणबहुत्वादीन्येवार- 
भन््ते न पारिमाण्डस्यादीनीत्युच्येत, द्रव्यान्तरे गुणान्तरे वारभ्यमाणे 
सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्रयसमवायाविशेषात् । तस्मात्खभावादेव 

पारिमाण्डस्यादीनामनारम्भकत्वं, तथा चेतनाया अपीति द्र॒ष्टव्यम् । सं- 

योगा द्रव्यादीनां विलक्षणानामुत्पत्तिदशेनात्समानजातीयोत्पत्तिव्यभि- 
चारः । द्रव्ये प्रकते गुणोदाहरणमयुक्तमिति चेत्। न । दृष्टान्तेन विछ- 

छ्षणारम्भमात्रस्य विवक्षितत्वात् । नच द्रव्यस्थ द्रव्यमेबोदाहतंठ्य गुणस्य 

वा गुण एवेति कश्चित्रियमे हेतुरस्ति । सूत्रकारोडपि भवततां द्रव्यस्थ 
गुणमुदाजहार---'अलक्षाप्रत्यक्षाणामगप्रयक्षत्वात्संयोगस्य पश्चात्मक न 

विद्यते' (बे० सू० ४।२।२) इति । यथा प्रयक्षाप्रयक्षयोभूम्याकाशयो: 
समवयन्संयोगो5प्रयक्ष एवं प्रयक्षाप्रयक्षेषु पश्चसु भूतेषु समवयच्छरी- 
रमग्रयक्ष स्थात् | प्रत्यर्ध हि शरीरम्। तस्मान्न पाश्वभोतिकमिति। 
एतदुक्ते भवति---गुणश्र संयोगो द्रव्य शरीरमू । 'दृश्यते तु (ब्र० 
सू० २।१।६ ) इति चात्रापि विलक्षणोत्पत्तिः प्रपश्चिता । नन््वेब॑ सति 

नेवेतद्वतम् । नेति ब्रूमः । तत्सांख्य॑ प्रत्युक्तम् , एतत्तु वेशेषिक प्रति | 
नन््वतिदेशो5पि समानन्यायतया ऋकृतः । 'एतेन शिष्टापरिप्रह्द अपि व्या- 

रुयाता:” (ब्र० सू० २।१।१२ ) इति । सत्यमेतत् । तस्थेव त्वयं बेशे- 
षिकप्रक्रियारम्भे तत््रक्रियानुगतेन निदशनेन प्रपच्च; कृत: ॥ ११॥ 
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३ परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम् । छू० १२-१७ 

उमयधथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ १२॥ 
इदानीं परमाणुकारणवादं निराकरोति । स च' वाद इत्थं समुत्ति- 

छते---पटादीनि हि छोके सावयवानि द्रव्याणि खानुगतेरेब संयोगस- 

चिवैस्तन्त्वादिभिद्रेब्येरारभ्यमाणानि दृष्टानि | तत्सामान्येन यावरत्िंचि- 
त्सावयव तत्सव स्वानुगतैरेब संयोगसचिबैस्तेस्तद्रेव्येरारब्धमिति गम्यते । 

स चायमवयवावयविविभागो यतो निवर्तते सोइपकर्षेपयेन्तगतः पर- 

माणुः । सर्व चेदं जगद्ठिर्सिमुद्रादिकं सावयवं, सावयवत्वाद्या्यन्तवत् । 

नचाकारणेन कार्येण भवितव्यमित्यतः परमाणबों जगत: कारणमिति 

कणभुगभिप्राय: । तानीमानि चत्वारि भूतानि भूम्युदकतेजःपवनाख्यानि 

सावयवान्युपलभ्य चतुर्विधा: परमाणवः परिकल्प्यन्ते तेषां चापकषेप- 

यैन्तगतत्वेन परतो विभागासंभवाहिनदइयतां ए्थिव्यादीनां परमाणुपर्यन्तो 

विभागों भवति स प्रल्यकालः । ततः सग्गकाले च॑ वायवीयेष्वणुष्वह- 

छ्ापेक्ष कर्मोततद्यते तस्कर्म स्वाश्रयमणुमण्बन्तरेण संयुनक्ति ततो ब्यणु- 

कादिक्रमेण वायुरुत्पचते । एक्मप्निरेवमाप एवं प्रथिवी एवमेव शरीर 

सेन्द्रियमिति । एवं सर्वमिर्द जगदणुभ्य; संभवति । अणुगतेभ्यश्व रूपा- 

दिभ्यो व्यणुकादिगतानि रूपादीनि संभवन्ति तन्तुपटन्यायेनेति काणादा 

मन्यन्ते । तत्रेदमभिधीयते--विभागावस्थानां तावदणूनां संयोगः कमापे- 

क्षो5भ्युपगन्तव्य: , कर्मवर्ता तन्त्वादीनां संयोगदशनात् | कर्मणश्व कार्येत्वा- 

न्रिमित्तं किमप्यम्युपगन्तव्यम् । अनभ्युपगमे निमित्ताभावान्नाणुष्वायं कर्म 

स्थात् | अभ्युपगमेडपि यदि प्रयत्नोउभिघातादियाँ (अथा) यथारष्ट किमपि 

कर्मणो निमित्तमभ्युपगम्येत तस्यासंभवाज्नैवाणुष्वा्ं कर्म स्थात् । नहि 
तस्यामवस्थायामात्मगुणः प्रयत्न! संभवति'ः शरीराभावात् | शरीरप्रतिष्ठे 

हि मनस्थात्मनः संयोगे सत्यात्मगुणः प्रयज्लो जायते। एतेनामिघाता- 
थपि दृष्ट निमित्त प्रत्याख्यातव्यम् । सर्गोत्तरकाछू द्वि तत्सवे नायस्य 

१ खाजुगतेः खसंबद्धे: । संबन्धश्चाधार्याधारभूतः प्रत्मयददेतुः समुदायः ।. 
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कर्मणो निमित्त संभवति | अथादृष्टमाग्रस्थ फर्मणो निमित्तमित्युच्येत 
तत्पुनरात्मसमवायि वा स्यादणुसमवायि वा । उभयथापि नादृष्टनिमि- 
समणुषु कमोवकस्पेतादष्टस्थाचेतनत्वातू । नह्यचेतन चेतनेनानधिष्ठित 
खतत्र प्रवर्तते प्रवर्तयति वेति सांख्यप्रक्रियायामभिहितम् । आत्मनश्वा- 

नुत्पन्नचैतन्यस्थ तस्थामवस्थायामचेतनत्वात् । आत्मसमवायित्वाभ्युपग- 
मा नादृष्टमणुषु कर्मणो निमित्तं स्थाद्संबन्धात् । अदृष्टबता पुरुषेणा- 

स्यणूनां संबन्ध इति चेत् , संबन्धसातत्यातप्रवृत्तिसातत्यप्रसनज्ञो नियाम- 

कान्तराभावात् । तदेव॑ नियतस्थ कस्यचित्कर्म निमित्तस्याभावाजन्नाणुष्वायं 
कर्म स्थयात् । कमोभावात्तन्निबन्धनः संयोगो न स्थात् । संयोगाभावात् 
तन्निबन्धर् व्यणुकादि कार्यजातं न स्थात् । संयोगश्राणोरण्वन्तरेण 
सवोत्मना वा स्थादेकदेशेन वा । सवात्मना चेद्डुपचयालुपपत्ते रणुमात्र- 
त्वप्रसज्गो दृष्टविपयेयप्रसन्नश्व । प्रदेशवतो द्रव्यस्थ प्रदेशवता द्रव्यान्त- 
रेण संयोगस्य दृष्टत्वात् । एकदेशेन चेत्सावयवत्वप्रसज्ञ: । परमाणूनां 
कल्पिताः प्रदेशाः स्युरिति चेत् , कल्पितानामवस्तुत्वादवस्व्वेब संयोग 

इति वस्तुनः कार्येस्थयासमवायिकारणं न स्थात् । असति चासमवायिका- 
रणे ब्यणुकादिकायेद्रव्य नोत्पय्येत । यथाचादिसगें निमित्ताभावात्संयो- 
गोत्पत्त्यथ कर्म नाणूनां संभवत्येव॑ महाप्रढयेडपि विभागोत्पक््य्थ कर्म 
नैवाणूनां संभवेत् । नहि तत्रापि किंचिन्रियत तन्निमित्त दृष्टमस्ति । 
अदृष्टमपि भोगप्रसिद्धयर्थ न॒प्रल्यप्रसिद्धर्थमित्यतोी निमित्ताभावान्न 
स्थादणूनां संयोगोत्पत्त्यथ विभागोत्पत्त्यथ वा कर्म । अतश्व संयोगवि- 
भागाभावात्तदायत्तयो; सर्गप्रलययोरभावः प्रसज्येत । तस्मादलुपपन्नो5र्य 
परमाणुकारणवाद। ॥| १२ ॥ 

समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः॥ १३॥ 
समवायाभ्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृतेनाणुवादनिराकरणेन संब- 

ध्यते। द्वाभ्यां चाणुम्यां व्यणुकमुत्पद्यमानम॒तद्यन्तमिन्नमणुभ्यामण्बोः सम- 
वैतीलभ्युपगम्यते भवता । नचैवमभ्युपगच्छता झ्क्यते5णुकारणता 
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समर्थयितुम्। कुतः । साम्यादनवस्थितेः । ययैव हाणुभ्यामलन्तमिन्ने 
सहूयणुक समवायलक्षणेन संबन्धेन ताभ्यां संबध्यत एवं समवायो5पि 

समवायिभ्योउल्यन्तमिन्न सन््समवायलक्षणेनानयेनेव संबन्धेन समवा- 
यिभिः संबध्येतादयन्तमेद्साम्यात् । ततश्वथ तस्य तस्यान्योनयः संबन्धः 

कल्पयितव्य इत्यनवस्थैव प्रसज्येत। नन्चविह प्रययम्राद्मः समवायो नित्य- 

संबद्ध एव. समवायिभिगैद्यते नासंबद्धः संबन्धान्तरापेक्षी वा। ततश्व 

न तस्यान्य; संबन्धः कल्पयितव्यों येनानवस्था प्रसज्येतेति । नेत्युच्यते । 

संयोगो5प्येव॑ सति संयोगिभिर्नित्यसंत्रद्व एवेति समवायवन्नान्यं संबन्ध- 

मपेक्षेत । अथाथौनन््तरत्वात्संयोगः संबन्धान्तरमपेक्षेत, समवायो5पि 

तह्ाथीन्तरत्वात्संबन्धान्तरमपेक्षेत ॥ नच गुणत्वात्संयोगः संबन्धान्तरम- 

पेक्षते न समवायोड्गुणत्वादिति युज्येत वक्तुम् । अपेक्षाकारणस्य तुल्य- 

त्वात् । गुणपरिभाषायाश्वातत्रत्वात् । तस्मादथोन्तरं समवायमभ्युपग- 

रछत; प्रसज्येतैवानवस्था । प्रसज्यमानायां चानवस्थायामेकासिद्धी सवो- 

सिद्ध भ्यामणुभ्यां क्यणुक नेवोत्पचयेत । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुका- 

रणवादः ॥ १३ ।॥| 

नित्यमेव च भावात् ॥ १४ ॥ 
अपिचाणव: प्रवृत्तिस्खभावा वा निवृत्तिख्मावा वोभयखभावा वा- 

उन्ुुभयस्वभावा वाउभ्युपगम्यन्ते गल्यन्तराभावात्। चतुधोषि नोपपथते । 

प्रवृत्तिस्भावत्वे निद्ममेव प्रवृत्तेमीवात्नल्याभावप्रसन्न: । निदृत्तिखभा- 

वत्वैउपि नित्यमेव निवृत्तेभीवात्सगोभावप्रसज्ञ४ । उभयखभावत्व च॑ 

विरोधाद्सम जसम् । अनुभयखभावत्वे तु निमित्तवशात्पवृत्तिनिवृत्त्यो- 

रम्युपगम्यमानयोर दृष्टादेनिमित्तस्य नितल्यसंनिधाना न्निल्प्रवृत्तिप्रसज्ञात् । 

अतगखत्वेथ्यदष्टादेनिताप्रवृत्तिप्रसज्भातू । तस्माद्प्यनुपपन्नः परमाणुकार- 

णबाद। ॥ १४ ॥ 

रूपादिमस्त्वाच विपयेयो दशेनात्॥ १५ ॥ 
सावयबानां द्रव्याणामबयवशों विभज्यमानानां यतः परो बिभागों 
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न संभवति ते चतुविधा रूपादिमनतः परमाणवश्चतुर्विधस्य रूपादिमंतो 
भूतभोतिकस्यारम्भका निव्याश्रेति यह्रेशेषिका अभ्युपगच्छन्ति स तेषा- 
मभ्युपगमों निराम्बन एवं। यतो रूपाविमत्त्वात्परमाणूनामणुत्वनित्यस्व- 
विपयेय: प्रसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थूछत्वमनित्यत्व॑च तेषामसिप्रे- 
तविपरीतमापचेतेत्यर्थ: । कुतः । एवं छोके दृष्टव्वात् । यदि लोके रूपा- 
दिमहस्तु तत्खकारणापेक्षया स्थूलमनित्यं च रृष्टम् । तद्यथा पटस्तन्तून- 
पेक्ष्य स्थूलोउनित्यश्व भवति तन्तवश्रांशूनपेक्ष्य स्थूला अनित्याश्र भवन्ति, 
तथाचामी परमाणवों रूपाविमन्तस्तरभ्युपगम्यन्ते, तस्मात्तेडपि कारणव- 
न्तस्तदपेक्षया स्थूला अनिल्याश्व प्राप्रुवन्ति । य्व नित्यत्वे कारणं तैरु- 
क्तमू--'सदकारणवज्नित्यम' (बै० सू० ७।१॥१ ) इति। तदप्येव॑ सय- 
णुषु न संभवति । उक्तेन प्रकारेणाणूनामपि कारणवत्त्वोपपत्ते: | यद्पि 
निलस्वे छ्वितीय॑ कारणमुक्तमू---अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेघाभाव:? 
(वे० ४।१।४। ) इति । तदपि नावइ्यं परमाणूनां नित्यत्व॑ साधयति । 
असति हि यस्मिन्कस्मिश्रिन्नित्य वस्तुनि नित्यशब्देन नञम; समासो नोप- 
पद्यते । न पुनः परमाणुनित्यल्वमेवापेक्ष्यते । तच्चास्येव निल्य॑ परमका- 
रण ब्रह्म । नच शब्दार्थव्यवहारमात्रेण कस्यचिद्र्थस्य प्रसिद्धिभवति, 
प्रमाणान्तरसिद्धयो: झव्दार्थयोव्येवह्वरावतारात् । यद्पि निल्स्वे ठृतीय॑ 
कारणमुक्तमू--'अविद्या च' (बै० ४।१९॥५) इति, तथथेव॑ वित्रीयते 
सता परिदृश्यमानकायांणां कारणानां प्रल्यक्षेणाप्रहणमविद्येति, ततो व्य- 
णुकनितल्यताउप्यापच्येत । अथाद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत तथाप्यकारणव- 
त्वमेव नित्यतानिमित्तमापच्चेत । तस्य च प्रागेवोक्तत्वातू “अविद्या च 
इति पुनरुक्ते स्यात् । अथापि कारणविभागात्कारणविनाशाब्चान्यस्य 
ठतीयस्य विनाशह्देतोरसंभवो विद्या सा परमाणूनां निद्यत्व॑ ख्यापयतीति 
व्याख्यायेत । नावश्यं विनश्यह्वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्टमह्तीति 
नियमो5स्ति | संयोगसचिवे हानेकरस्सिश्व द्रव्ये द्रव्यान्तरस्यारम्भके5स्यु- 
परम्यमान एतदेवं स्यात्। यदा ल्वपास्तविशेष॑ सामान्यात्मक॑ कारणं 
«१ सत्त्वं भावत्व॑ प्रागभावनिरासा्ंम ।- २ एव भावत् प्रागभावनिरासार्थम् । २ एवं सति परमाणूनां कारणत्वे सति। 
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विशेषवद्वस्थान्तरमापद्यमानमारम्भकमभ्युपगम्यते तदा घृतंकाठिन्यवि- 
लयनवम्मूट्वस्थाविछयनेनापि विनाश उपपद्मयते । तस्माद्र॒पादिमत्त्वा- 
स्थादमिप्रेतविषयेयः परमाणूनामू । तस्माद्ष्यनुपपत्नः परमाणुकारण- 
वादः ॥ १५ ॥ 

उमयथा च दोषात् ॥ १६ ॥ 
गन्धरसरूपस्पशेगुणा स्थूछा प्रथिवी, रूपरसस्पशेगुणाः सूक्ष्म आपः, 

रूपस्पशेगुणं सूक्ष्मतरं तेजः, स्पशेगुण: सूक्ष्मतमो वायुरिट्रेवमेवानि 
चत्वारि भूतान्युपचितापचितगुणानि स्थूलसूक्ष्मसूक्ष्मतरसूक्ष्मतमतारत- 

म्योपेतानि च छोके छक्ष्यन्ते, वद्वत्परमाणवोडप्युपचितापचितगुणा: 

कस्प्येरनल वा | उभयथापि च दोषानुषद्ञोडपरिहाये एवं स्थात् । करुप्य- 

माने तावदुपचितापचितगुणत्व उपचितगुणानां मूत्युपचयाद्परमाणुत्वप्र- 
सन्न: । नचान्तरेणापि मृत्युपचर्य गुणोपचयों भवतीत्युच्यते, कार्येषु 
भूतेषु गुणोपचये मूत्युपचयद्शनात् | अकल्प्यमाने तृपचितापचितशु- 
णत्वे परमाणुत्वसाम्यप्रसिद्धये यदि तावत्सर्व एकेकगुणा एवं कस्प्येरंस्त- 
तस्तेजसि स्पशेस्योपलब्धिने स्थात् , अप्सु रूपस्पशेयो:, एथिव्यां च रस- 
रूपस्पशोनां, कारणगुणपूर्वकत्वात्कायेगुणानाम्ू । अथ सर्वे चतुगुणा 
एवं कल्प्येरन् , ततो5प्खपि गन्धस्योपलब्धि; स्थात् , तेजसि गन्धरसयो;, 

वायो गन्धरूपरसानाम् । नचेव॑ दृहयते । तस्माद्ष्यनुपपन्नः परमाणुका- 
रणवाद; ॥ १६ ॥ 

अपरियग्रहाचात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७॥ 
प्रधानकारणवादो वेद्विद्धिरपि केश्विन्मन्वादिभिः सत्कायेत्वायंशोप- 

जीवनाभिप्रायेणोपनिबद्ध: । अर्य तु परमाणुकारणबादो न केश्विद्पि 
शिष्टेः केनचिदृप्यंशेन परिमृहीत इल्त्यन्तमेबानादरणीयो वेदवादिभिः । 
अपिच वैेशेषिकास्तब्रार्थभूतान्षदपदार्थान्द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसम- 
वायाख्यानट्यन्तभिन्नान्मिन्नलक्षणानभ्युपगच्छन्ति । यथा मलुष्योड्श्वई 

शश इति | तथात्व॑ चाम्युपगम्य तद्ठिरुद्ध द्रव्याधीनत्व॑ शेषाणामभ्यु- 

१ मूत्येपचयात् स्थोल्यादित्यथं: । २ तथात्वमत्यन्तभिन्नत्वम् । कक 
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'प्गच्छन्ति । तन्नोपपयते । कथम् । यथा हि. छोके शशकुशपलाशप्रश्- 
तीनामलन्तमिन्नानां सता नेतरेतराधीनरं भ्रवति, एवं द्रब्यादीनामय- 
न्तमिन्नव्वान्ैव द्रव्याधीनत्व॑ गुणादीनां भवितुमहँति । अथ भवति द्रव्या- 
धीनत्वं गुणादीनां ततो द्रव्यभावे भावाद्वव्याभावे5भावाइव्यमेव संस्था- 
नादिभेदादनेकशदब्द्प्रत्ययभाग्भवति । यथा देवदत्त एक एवं सन्नव- 
स्थान्तरयोगादनेकशब्दप्र्ययभाग्भवति तद्बत्ू। तथा सति सांख्यसिद्धा- 
न्तप्रसज्नः खसिद्धान्तविरोधश्वापयेयाताम् । नन्वमेरन्यस्यथापि सतो धूम- 
स्थाग्यधीनत्व॑ं द॒श्यते । सत्य॑ दृश्यते । भेदप्रतीतेस्तु तत्नाम्रिधूमयोर- 
न्यत्वं निश्चीयते । इह तु शुकहुः कम्बछो रोहिणी धेलजुर्नीलुमुत्पछमिति 

द्रव्यस्यैच तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वाज्नैब द्रव्यगुणयो- 
रप्रिधूमयोरिव भेद्प्रतीतिरस्ति । तस्माइव्यात्मकता गुणस्थ । एतेन 
कर्मसामान्यविशेषसमवायानां द्रव्यात्मकता व्याख्याता । गुणादीनां 
द्रव्याधीनत्वं द्रव्यगुणयोरयुतसिद्धत्वादिति यद्दुच्येत, तत्पुनरयुतसिद्ध- 
त्वमप्थग्देशत्वं वा स्थादपृथकालूत वाउप्रथक्सखभावत्व॑ वा । सर्वधापि 
नोपपद्मते । अप्रथर्देशत्वे तावत्सवाभ्युपगमों विरुध्येत । कथम् | तन्त्वा- 
रब्धो हि पटस्तन्तुदेशोडभ्युपगम्यते न पटदेशः । पटस्य तु गुणाः शुद्ध 
त्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशाः । तथाचाहुः---द्रव्याणि 
द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्व शुणान्तरम' (बै० १।१॥१० ) इति। 
तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कार्येद्रव्य॑ पटमारभन्ते । तन्तुगताश्र गुणाः 
झुक्दयः कार्येद्रव्ये पटे शुक्ादिगुणान्तरमारभन््त इति हि तेडभ्युपग- 
चछन्ति । सो<भ्युपगमो द्रव्यगुणयोरप्रथग्देशत्वे5भ्युपगम्यमाने बाध्येत । 
अथाप्रथकाछववमयुतसिद्धत्वमुच्येत, सव्यदृक्षिणयोरपि गोविषाणयोरयु- 
तसिद्धत्व॑ प्रसज्येत | तथा5प्रथक्खभावत्वे त्वयुतसिद्धत्वेन द्रव्यगुणयो- 
रात्मभेदः संभवति, तस्य तादात्म्येनिव प्रतीयमानत्वात् । युतसिद्धयोः 
संबन्धः संयोगोड्युतसिद्धयोस्तु समवाय इत्ययमभ्युपगमों म्षैव तेषां, 

प्राक्सिद्ध(्थ कायोत्कारणस्थायुतसिद्धत्वानुपपत्ते: । अथान्यतरापेक्ष एवा- 

१ सांख्योचन्र वेदान्ती ग्राह्मः । यद्वा कापिल्स्थापि तादारम्यपिद्धान्त इति सांख्य- 
अहणम् । 
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यमभ्युपगमः स्थादयुतसिद्धस्य कार्येस्थ कारणेन संबन्धः समवाय इति, 
एवमपि प्रागसिद्धस्यालब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन संबन्धो नोपपयते 
द्यायत्तत्वात्संबन्धस्य । सिद्ध भृत्वा संबध्यत इति चेतू , प्राकारणसं- 
बन्धात्कायेस्स सिद्धावभ्युपगम्यमानायामयुतसि द्धय भावात्कायेका रणयोः 

संयोगविभागों न विद्येते इतीदं दुरुक्त स्थात्। यथा चोत्पन्नमात्रस्या- 
क्रियस्य कार्यद्रव्यस्थ विभुभिराकाशा दिभिद्रेव्यान्तरे/ संबन्धः संयोग 
एवाभ्युपगम्यत्ते न समवायः, एवं कारणद्रव्येणापि संबन्धः संयोग एवं 
स्थानज्न समवायः । नापि संयोगस्य समवायस्यथ वा संबन्धस्य संबन्धिव्य- 

तिरेकेणास्तित्वे किंचित्ममाणमस्ति । संबन्धिशब्द्प्रत्ययव्यति रेकेण संयो- 
गसमवायशब्द्प्रययदशनात्तयोरस्तित्वमिति चेत्। न | एकत्वेडपि स्वरू- 
पबाह्मरूपापेक्षयाने कशब्दप्रद्ययद्शनात् । यथेको5पि सन् देवदत्तो छोके 
खरूपं संबन्धिरूपं चापेक्ष्यानेकशब्द्प्रययभाग्भवति, मनुष्यों ब्राह्मण: 
श्रोत्रियो बदान्यों बाछो युवा स्थविर; पिता पुत्र। पोत्रो श्राता जामा- 
तेति, यथा चेकापि सती रेखा स्थानान्यत्वेन निविशमानेकद्शशतसह- 
स्नाविशब्दप्रययभेदमनुभवति, तथासंबन्धिनोरेव संबन्धिशब्द्प्र्ययव्य- 
तिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्ययाहँत्व॑ न व्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वेन, इत्यु- 
पलब्पिलक्षणप्राप्तस्यानुपलूब्धेरभावोी वस्त्वन्तरस्य । नापि संबन्धिविष- 

यत्वे संबन्धशब्दप्रयययो: संततभावप्रसद्भ; | स्वरूपबाह्मरूपापेक्षयेत्युक्तो- 
त्तरत्वात् । तथाउण्वात्ममनसामग्रदेशत्वान्न संयोगः संभवति, प्रदेशवतो 

द्रव्यस्थ प्रदेशवता द्वव्यान्तरेण संयोगद्रीनात् । कल्पिताः प्रदेशा अण्वा- 
त्ममनसां भरविष्यन्तीतिचेत ॥ न । अविद्यमानार्थकरपनायां सवोर्थसि- 
डद्विप्रसज्ञात् । इयानेवाविद्यमानो विरुद्धोडविरुद्धो वार्थ' कल्पनीयो ना- 
तो5घिक इति नियमहेत्वभावात् । कल्पनायाश्व खायत्तत्वाटभूतत्वसं- 
भवात्र । नच वैशेषिके! कल्पितेम्यः षड्भभ्यः पदार्थेभ्योडन्येडघिका; 
शर्त सह वार्थो न कल्पयितज्या इति निवारको देतुरस्ति । तस्माश्वस्मे 

१ प्रभूतत्वसंभवानिरवधित्वसंभवात् | 
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यस्म यद्यद्रोचते तत्तत्सिद्धत्। कश्चित्कपालुः प्राणिनां दुःखबहुल: संसार 
एवं साभूदिति कल्पयेत् । अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामपि पुनरुत्पत्ति 
कल्पयेत् । कस्तयोरनिवारकः स्थात् । किंचान्यत् । द्वाभ्यां परमाणुभ्यां 

निरवयवाभ्यां सावयवस्य ज्यणुकस्याकाशेनेव संशछेषानुपपत्तिः । नद्या- 
काशस्य प्रथिव्यादीनां च जतुकाप्ठवस्संश्छेषो5स्ति । कार्यकारणद्रग्ययोरा- 
श्रिताश्रयभावो उन््यथा नोपपद्यत इत्यवरय कल्प्य:ः समवाय इति चेत् । 
न | इतरेतराश्रयत्वात् । काययकारणयोहि भेदसिद्धावाशरिताश्रयभावसि- 
द्विराश्िताश्रयभावसिद्धी च तयोर्भेद्सिद्धिः कुण्डबद्रवद्तीत रेतराश्र- 
यता स्थात् । नहि कार्यकारणयोभेंद आश्रिताश्रयभावों वा वेदान्तवादि- 

भिरभ्युपगम्यते, कारणस्थेव संस्थानमात्र॑ कार्यमित्यभ्युपगमात् । किंचा- 
न््यत् । परमाणूनां परिचिछिन्नत्वाद्यावद्यों दिशः पडष्टो दश वा तावड्धि- 
रवयवें। सावयवास्ते स्थुः सावयवत्वादनिद्याश्रेति नित्यत्वनिरवयवत्वा- 
भ्युपगमो बाध्येत । यांस्त्व॑ दिग्भेदभेदिनो3वयवान्कल्पयसि त एवं पर- 
माणव इति चेत्। न। स्थूलसूह्ष्मतारतम्यक्रमेणापरमकारणाहिनाशो- 
पपत्तेः । यथा प्रथिवी द्यणुकाद्रपेक्षया स्थूलतमा वस्तुभूतापि विनश्यति, 
तत; सुधक्ष्म॑ सूक्ष्मतरं च प्रथिव्येकजातीयकं विनश्यति, ततो वज्यणुकं, 

तथा परमाणवोडपि प्रथिव्येकजातीयकत्वाद्विनशयेयु: । विनश्यन्तोडप्य- 

बयबविभागेनेव विनश्यन्तीति चेत् | नाय॑ दोष: । यतो छूतकाठिन्यवि- 
लयनवद्पि विनाशोपपत्तिमबोचाम । यथा हि घृतसुवणोदीनामविभ- 

ज्यमानावयवानामप्यप्रिसंयोगाद्रवभावापत्त्या काठिन्यविनाशो भवति, 

एवं परमाणूनामपि परमकारणभावापत्त्या मूत्योदिविनाशो भविष्यति । 
तथा कार्यारम्भोडपि नावयबसंयोगेनेब केवलेन भवति, क्षीरजलादी- 
नामन्तरेणाप्यवयवर्सयोगान्तरं द्धिद्विमादिकायोरम्भद्शनात् । तदेवम- 
सारतरतकेसंडब्धत्वादीध्वरकारणश्रुतिविरुद्धत्वाछूछतिप्रवणैश्व॒ शिष्टेर्मन्वा- 

दिभिरपरिशददीतत्वादत्यन्तमे वानपेक्षास्मिन्परमाणुका रणवादे. कायो श्रेयो 
थिमिरिति वाक््यशेषः || १७ ॥ 

५० -। अलन- 

१ संःछ्ृष: संग्रह एकाकर्षणेनापराकषर्ण तस्थानुपपत्तिरिद्यर्थ: । 
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४ समुदायाधिकरणम् । सू० १८-२७ 
समुदाय उभमयहेतुकेषपि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥ 

वैशेषिकराद्धान्तो दु्युक्तियोगाद्वेदविरोधाच्छिष्टापरिग्रहाय नापेक्षि- 
तव्य इत्युक्तम्। सोउधेबनाशिक इति बैनाशिकत्वसाम्यात्सर्ववैनाशिक- 
राद्धान्तो नतरामपेक्षितव्य इतीदमिदानीमुपपादयासः । स च॒ बहुप्रकारः 

प्रतिपत्तिमेदाहिनेयभेदाद्वा । तत्रेते त्रयो वादिनो भवन्ति--केचित्सवी- 
स्तित्ववादिन;, केचिठविज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः सर्वशुन्न्य- 
स्ववादिन इति । तत्र ते सवोस्तित्ववादिनो बाह्यमान्तरं च वस्ववभ्युप- 
गच्छन्ति भूत॑ भोतिक॑ च चित्त चेत्तं च, तांस्तावत्रतिब्रूमः । तन्न भूत॑ पथि- 
वीघात्वादयः । भौतिक रूपादयश्रक्षुरादयश्र । चतुष्रये च प्रथिव्यादि- 
परमाणवः खरलस्लेहोष्णेरणसखभावास्ते प्रथिव्यादिभावेन संहन्यन्त इति 

मन्यन्ते । तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञका: पश्चस्कन्धा; । 

तेथ्प्याध्यात्म॑ सर्वव्यवहारास्पद्भावेन संहन्यन्त इति मनन््यन्ते । 
तत्रेदमभिधीयते--योड्यमुभयहेतुक उभ्यप्रकार: समुदाय; परेषाम- 
भिप्रेतो5णुहदेतुकश्व. भूतभोतिकसंहतिरूपः . स्कन्धह्ेतुकथ पश्चस्क- 
न्धीरूप: तस्मिन्नुभयहेतुकेडपि समुदाये5भिप्रेयमाणे तद्प्राप्तिः स्यात्स- 
मुदायाप्राप्ति: । समुदायभावानुपपत्तिरिद्र्थ: । कुतः । समुदायि- 

नामचेतनत्वात् | चित्ताभिज्वलनस्य च समुदायसि उ्य पीनत्वात् । अन्यस्य 
च कस्यचिब्रेतनस्य भोक्तु:ः प्रशासितुवोा स्थिरस्थ॒ संहन्तुरनभ्यु- 

पगमात् निरपेक्षप्रवृत्त्यभ्युपगमे च गवृत्ष्यनुपरमप्रसज्ञत् । आशयस्या- 

प्यन्यत्वानन्यत्वाभ्यामनिरूप्यत्वात् । क्षणिकत्वाभ्युपगमाश्चनिव्योपार- 

५ भूत॑ भोतिक॑ बाह्मम्, चित्त चेत्ते च कामाद्ान्तरमिति विभाग: । २ चतुश्ये 
चतुर्विधा: । खरा: कठिनाः, पार्थिवाः परमाणव:, ख्लिग्या आप्या:, उष्णास्तेजसा 
ईर्णं चलन खभावों वायव्यानामिति। ३ सविषयेन्द्रियाणि रूपस्कन्धः, अहम- 
हमित्यालयविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः, सुखायनुभवों वेदान्तस्कन्धः, गोरश्व इसेबे- 
नामविशिष्टसविकल्पकप्रत्ययः संज्ञास्कन्धः, रागद्रेषमोहधमोधर्माः संस्कारस्कन्धः ॥ 
४ आशेरते5स्मिन् रागादय इत्याशयः सेतानः १ प 
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त्वास्मवृक््यनुपपच्ते! । तस्मात्समुदायानुपपत्ति; । समुदायाजुपपत्तो च॑ 
तदाश्रया छोकयात्रा लुप्येत ॥ १८ ॥ 

इलरेतरप्रत्यंयत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमाश्ननिमित्तत्वात् ॥१९॥ 
यद्यषि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिश्नेतनः संहन्ता स्थिरों नाभ्युपग- 

म्यते तथाप्यविद्यादीनामितरेतरक्रारणत्वादुपपद्यते छोकयात्रा । तस्याँ 
चोपपद्ममानायां न किंचिदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चाविद्यादयो5विद्या 
संस्कारो विज्ञान नाम रूपं॑ षंडायतन स्पर्शों वेदना तृष्णा उपादानं 
भवो जातिजेरा मरणं शोकः परिदेव॑ना दुःखं दुर्मनस्तेत्येबंजातीयका 
इतरेतरहेतुकाः सौगते समये कवचित्संक्षिप्ता निर्दिष्ठाः कचित्मपश्चिता। । 
सर्वेषामप्ययमविद्यादिकलापो3प्रत्याख्येयः । तदेवमविद्यादिकलापे पर- 
परनिमित्तनैमित्तिकआवेन घटीयब्बदनिशमावर्तमानेड्थोक्षिप्त उपपन्नः 
संघात इति चेत् । तन्न । कस्मात् । उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् । भवेदुप- 
पन्नः संघातो यदि संघातस्य किंचिन्निमित्तमवगम्येत । न त्ववगम्यते । 
यत  हइतरेतरप्रत्ययत्वेडप्यविद्यादीनां पूर्वपूर्वमुत्तरोत्तरस्योत्पत्तिमात्रनि- 
मित्त भवड्भवेन्न तु संघातोत्पत्ते: किंचिन्निमित्त संभवति । ननन््वविद्यादि- 
भिरथांदाक्षिप्यते संघात इत्युक्तम् । अतन्नोच्यते--यदि तावदयममभिप्रा- 
योडविद्यादय: संघातमन्तरेणात्मानमछभमाना अपेक्षन्ते संघातमिति, 
ततस्तस्य संघातस्य निमित्त वक्तव्यम् । तन्च॒नित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्य- 
मानेष्वाश्रयाश्रेयिभूतेषु च भोक्तूषु सत्सु न संभवतीत्युक्त वेशेषिकपरी- 
क्षायाम् । किमज्जञ पुनः क्षणिकेष्वप्यणुपु भोक्तरहितेष्वाश्रयाश्रयिशुन्येषु 
वाभ्युपगम्यमानेषु संभवेत् । अथायमभिप्रायोडविद्यायय एबं संघातस्य 
निमित्तमिति, कर्थ तमेवाश्रित्यात्मानं छभमानास्तस्येव निमित्त स्युः । 
अथ मन्यसे संघाता एवानादी संसारे संतत्यानुवर्तन्ते तदाभ्रयाश्वा- 
विद्यादय इति, तद॒पि संघातात्संघातान्तरमुत्तग्यममानं, नियमेन वा सदृश- 

१ काये प्रति अयते गच्छतीति प्रत्ययः कारणम् । २ विज्ञान प्रथिव्यादिचतुश्य॑ रूप॑ 

चेति षडायतनानि यस्थेन्द्रियजातस्थ तत्पडायतनम । ३ तृष्णया वाकायचेष्टोपादानम् । 

४ हा पुत्र, प्रातेत्यादिप्रलाप: परिदेवना । ५ आश्रयेत्यादि भोक्तविशेषण अद्शश्नये- 
पष्वियथे३ । ह 
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मेवोत्पचेत, अनियमेन वा सहृर्श विसदृशं बोत्पच्येत । नियमाभ्युपगमे 
मनुध्यपुद्ठछस्य देवतियेग्योनिनारकप्राप्यभावः प्राप्रुयात् । अनियमाभ्यु- 
पगमे 5पि मलुष्यपुद्रछः कदाचित्क्षणेन हस्ती भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो 
वा भवेदिति प्राप्रुयात् । उभयमप्यभ्युपगमविरुद्धमू । अपिच यड्भोगार्थः 

संघातः स्यात्स नास्ति स्थिरों भोक्तेति तवाभ्युपगमः | ततश्र भोगों 
भोगार्थ एवं स नान्येन प्रार्थनीयः । तथा मोक्षो मोक्षार्थ एवेति मुमु- 
क्षुणा नान््येन भवितव्यम् | अन्येन चेत्मार्थ्यतोभय भोगमोक्षकालाव- 
स्थायिता तेन भवितव्यमू । अवस्थायित्वे क्षणिकत्वाभ्युपगमविरोधः । 
तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां यदि भवेद्धवतु नाम नतु 
संघातः सिद्धयेत । भोकत्रभावादित्यभिप्रायः ॥ १९॥ 

उत्तरोत्पादे च पूवेनिरोधात् ॥ २०॥ 
उक्तमेतदविद्यादीनामुस्पत्तिमात्रनिमित्तत्वान्न संघातसिद्धिरस्तीति । 

तदपि तूकपत्तिमात्रनिमित्तत्व॑ न संभवतीतीदमिदानीमुपपाग्रते । क्षण- 

भड्गवादिनो उयमभ्युपगम उत्तरस्मिन्क्षण उत्पद्ममाने पूर्वः क्षणो निरु- 
ध्यत इति । नचेवमभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयो; क्षणयोहेतुफलभाव: 
शक्यते संपादयितुम् । निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्थाभाव्र- 
स्तत्वादुत्तरक्षणहेतुत्वानुपपत्ते: । अथ भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थ; पूर्वे- 
क्षण उत्तरक्षणस्य हेतुरित्यभिप्रायस्तथापि नोपपद्मते | भावभूतस्य पुन- 
व्योपारकत्पनायां क्षणान्तरसंबन्धप्रसड्रगत्ू । अथ भाव एवास्य व्यापार 

इत्यभिप्रायस्तथापि नेवोपपद्मयते | हेतुखखभावानुपरक्तस्य फल्स्योत्पत्त्यसं- 
भवात् । खभावोपरागाभ्युपगमे च हेतुखभावस्थ फलकालावस्थायित्वे 
सति क्षणभज्ञाभ्युपगमत्यागप्रसज्ञ४ । विनेव वा खभावोपरागेण हेतु- 
फलभावमशभ्युपगच्छतः सर्वत्र तप्मराप्तेरतिप्रसज्ञ:। अपिचोत्पादनिरोधों 
नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा स्यातामवस्थान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा । 
सर्वथापि नोपपथते । यदि ताबद्वस्तुनः खरूपमेवोत्पादुनिरोधों स्थातां ततो 
वस्तुशब्द उत्पादनिरोधशब्दी च पयोयाः प्राप्तुयुः | अथास्ति कश्रिद्विशेष 
इति मन्येतोत्पादनिरोधशब्दाभ्यां मध्यवर्तिनों वस्तुन आद्यन्तार्ये अवस्थे 

 निरुध्यमानत्वं विनाशकसांनिष्यम् । निरुद्धत्वमतीतत्वम् । 
२१ ब्र० सु० 
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अभिलवप्येते इति। एवमप्याय्न्तमध्यक्षणत्रयसंबन्धित्वाइस्तुनः क्षणिक- 

त्वाभ्युपगमहानिः अथात्यन्तव्यतिरिक्तावेबोत्पादनिरोधों वस्तुनः स्याता- 
मश्वमहिषवत् , ततो वस्तु उत्पादनिरोधाभ्यामसंररष्टमिति वस्तुनः शाश्व- 
तत्वप्रसड्र) | यदि च दशनादशने वस्तुन उत्पादनिरोधो स्थाताम् , 

एवमपि द्रष्ट्धर्मों तो न वस्तुधमोविति वस्तुनः शाय्वतत्वप्रसज्ञ एबं । 
तस्मादप्यसंगतं सौगत मतम् ॥| २० ॥ 

असति प्रतिज्ञोपरोधों यौगपद्यममन्यथा ॥ २१॥ 
क्षणभड़वादे पूर्वक्षणो निरोधग्रस्तत्वान्नोत्तरस्य ध्षणस्य द्वेतुभवती- 

व्युक्तम् । अथासय्येव हेतो फलोत्पत्ति ब्रुयात् , ततः प्रतिज्ञोपरोधः स्यात्त् । 
चतुर्विधान्हेतून्प्रतीद्य चित्तचेत्ता उत्तयन्त इतीय॑ प्रतिज्ञा हीयेत । 
निहेंतुकायां चोतपत्तावप्रतिबन्धात्सवं सर्वत्रोत्ययेत । अथोत्तरक्षणोत्प- 
त्तियोवत्तावद्वतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात्ततो योगपद्य हेतुफलयो: स्यात् । 
तथापि प्रतिज्ञोपरोध एवं स्थात् | क्षणिकाः सर्वे संस्कारा इतीय॑ प्रति- 
ज्ञोपरुध्येत ॥ २१ ॥ 
प्रतिसंख्याउप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात् ॥ २२॥ 

अपिच वेनाशिकाः कल्पयन्ति बुद्धिबोध्य त्रयादन्यत्संस्कृत क्षणिकं 
चेति | तदपि च त्रयं प्रतिसंख्याउ5प्रतिसंड्यानिरोधावाकाश चेतल्याच- 
क्षते । त्रयमपि चेतद्वस्वभावमात्र निरुपाख्यमिति मनन््यन्ते, बुद्धिपू- 
बंकः किल विनाशो भावानां प्रतिसंख्यानिरोधो नाम भाष्यते, तद्विपरीतो- 
5प्रतिसंख्यानिरोध५, आवरणाभावमात्रमाकाशमिति । तेषामाकाश परस्ता- 

अत्याख्यास्यति । निरोधद्वयमिदानीं प्रद्माचप्टे | प्रतिसंख्या5प्रतिसंखू्यानि- 
रोधयोरप्राप्ति: । असंभव इत्यर्थः | कस्मात् । अविच्छेदात् । एतो हि 

प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधो संतानगोचरौ वा स्यातां भावगोचरों वा । 
न तावत्संतानगोचरों संभवतः | सर्वेष्वपि संतानेषु संतानिनामविच्छिन्नेन 
हेतुफलभावेन संतानविच्छेदस्यासंभवात् । नापि भावगोचरो संभवतः । 

. १ निरुपालवये निःखरूपम् । ३ प्रतीपा प्रतिकूला सैंखया सन््त॑ भावमसन्त करोमी- सन््त॑ भावमसन्त करोमी- 
त्येबंरूपा बुद्धि: प्रतिसंख्या तथा निरोधः ३ 
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नहि भावानां निरन्वयो निरुपाख्यो विनाशः संभवति, सवोखप्यवस्थासु 
प्रत्यभिज्ञानबलेनान्वय्यविच्छेद्दशेनात् । अस्पष्टप्रत्यभिज्ञानाखप्यवस्थासु 
कचिदृष्टेनान्वय्यविच्छेदेनान्यत्रापि तदनुमानात् । तस्मात्परपरिकल्पि- 
तस्य निरोधद्वयस्यानुपपत्ति; ॥ २२ ॥ 

उमयथा च दोषात ॥ २३ ॥ 
योड्यमविद्यादिनिरोधः प्रतिसंख्यानिरोधान्तःपाती परपरिकल्पित;, 

स सम्यर्ज्ञानाद्वा सपंरिकरात्य्यात्खयमेव वा पूर्वस्मिन्विकल्पे निर्हतु- 
कविनाशाभ्युपगमहानिप्रसज्गञ: । उत्तरस्मिस्तु भार्गोपदेशानर्थक्यप्रसज्ञ: । 

एवमुभयथापि दोषप्रसज्ञादसम जसमिदं दशेनम् ॥ २३ ॥ 

आकाहो चाविद्ेषात् ॥ २४ ॥ 
यज्व तेषामेबाभिप्रेत निरोधद्वयमाकाश्श च निरुपाख्यमिति, तत्र 

निरोधद्वयस्य निरुपाख्यत्वं पुरस्तान्षिराकतम्ू । आकाशस्येदानी निरा- 
क्रियते । आकाशे चायुक्तो निरुपाख्यत्वाभ्युपगमः । गतिसंख्याउप्रति- 
संख्यानिरोधयोरिव वस्तुत्वप्रतिपत्तेरविशेषात् । आगमप्रामाण्यात्तावत् 
“आत्मन आकाश; संभूतःः (त्ते० २१) इलादिश्रुतिभ्य आकाझस्य 

च वस्तुत्वप्रसिद्धिः । विप्रतिपन्नान्प्रति तु शब्दगुणानुमेयत्व॑ वक्तव्यं, 

गन्धादीनां गुणानां प्रथिव्यादिवस्तवाश्रयत्वद्शेनातू । अपि चावरणा- 
भावसात्रमाकाशमिच्छतामेकस्मिन्सुपर्ण पतत्यावरणस्थ विद्यमानत्वात्सु- 
पणोन्तरस्थोत्पित्सतोडनवकाशत्वप्रसड्४ । यत्रावरणाभावस्तत्र_ पति- 
व्यतीति चेत्। येनावरणाभावो विशेष्यते तत्तहिं बस्तुभूतमेवाकारं 
स्थात् , नावरणाभावमात्रमू । अपिचावरणाभावमात्रमाकाशं मन्यमानस्य 
सोगतस्य खाभ्युपगमविरोधः प्रसज्येत | सौगते द्वि समये “प्रथिवी 
भगवः किंसंनिश्रया' इत्यस्मिन्प्रतिवचनप्रवाहे प्रथिव्यादीनामन्ते “बायुः 
किंसंनिश्रय:' इत्यस्य प्रश्नस्र प्रतिवचन भवति “बायुराकाशसंनिश्रयः 

१ परिकरा यमनियमादयस्तत्सहितात् । २ सर्व दुःख क्षणिकमिति भावनोपदेशो 
भार्गोपदेश: । ३ पतिष्यति संचरिष्यतीत्यर्थ:। ४ कि. सम्यक् निश्रय आश्रयोडला 
इति किंसंनिभ्रया । 
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इति । तदाकाशस्यावस्तुत्वे न सम सं स्यात् । तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्था- 
वस्तुत्वम् । अपिच निरोधद्यमाका्श च॑ त्रयमप्येतन्निरुपाख्यमवस्तु 

निद्यं चेति विप्रतिषिद्धम् । नदह्यवस्तुनो निद्यत्वमनिद्यत्व॑ वा संभवति, 
वस्त्वाश्रयत्वाद्धर्म धर्मिव्यवहा रस्य । धर्मधर्मिभावे हि. घटादिवद्ठस्तुत्वमेव 
स्थान्न निरुपाख्यत्वम् ॥ २४ ॥ 

अनुस्म॒तेश्व ॥ २७ ॥ 
अपिच बैनाशिकः सर्वस्थ वस्तुनः क्षणिकतामभ्युपयन्नुपलब्धु रपि 

क्षणिकतामभ्युपेयातू । नच सा संभवति । अलुस्मतेः अनुभवमुपलब्धि- 
मनूत्पद्यमान स्मरणमेवानुस्मृतिः। सा चोपलब्ध्येककठेका सती संभवति ॥ 
पुरुषान्तरोपलब्धिविषये पुरुषान्तरस्थ स्छृत्यदशनात् । कथं ह्ाहमदो- 
उद्राक्षमिदं पश्यामीति च पूर्वोत्तरदर्शिन्येकस्मिन्नसति प्रद्ययः स्थात्। 
अपिच दृशेनस्मरणयो; कर्तर्यकस्मिन्प्रयक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रययः सर्वस्य 
छोकस्य प्रसिद्धोडहमदोउद्राक्षमिदं पश्यामीति । यदि द्वि वयोर्भिन्नः कर्ता 
स्थात्ततो5हं स्मराम्यद्राक्षीदन्य इति प्रतीयात् । नत्वेब॑ प्रयेति कश्चित्। 
यत्रेव॑ प्रत्ययस्तत्र दशेनस्मरणयोभिन्नमेब कतोरं सर्वबछोकोडबगच्छति, 
स्मराम्यहमसावदोडद्राक्षी दति । इह त्वहमदोउद्राक्षमेति दशेनस्मरणयो- 
वैनाशिको प्यात्मानमेवैक॑ कतोरमवगच्छति । न नाइमित्यात्मनो दशन 
निदृत्त निहुते यथाप्निरनुष्णोइप्रकाश इति वा। तत्रैव॑ सत्येकस्य द्शन- 
स्मरणलक्षणक्षणद्वयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिरपरिहायों पेनाशिकस्य 
स्थात् । तथाउनन्तरामनन्तरामात्मन एवं प्रतिपत्ति प्रत्यभिजानन्नेकके- 
कामोत्तमादुच्छासादतीताश्व प्रतिपत्तीरा जन्मन आत्मेककठेकाः प्रतिसं- 
दधानः कर्थ क्षणभद्जवादी वैनाशिको नापत्रपेत | स यदि बूयात्साह- 
श्यादेतत्संपत्स्यत इति । त॑ भ्रतिब्रूयात् । तेनेदं सदशमिति हयायत्तत्वा- 
त्सादश्यस्य, क्षणभद्जवादिनः सदृशयोद्वयोर॑स्तुनोग्रेहीतुरेकस्याभावात् , 
साइश्यनिमित्त प्रतिसंधानमिति मिथ्याप्रछाप एव स्थात्त् । स्वाचेत्पूर्वोत्त- 
रयो; क्षणयों: साहश्यस्थ ग्रहीतेक;, तथासट्रेकस्य क्षणद्वयावस्थानात्क्ष- 
णिकल्वप्रतिज्ञा पीड्येत । तेनेदूं सदशमिति प्रत्ययान्तरमे वेद न पूर्वोत्तर- 
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क्षणद्रयमहणनिमित्तमितिचेत । न । तेनेदमिति भिन्नपदार्थोपादानात् । 

प्र्ययान्तरमेव चेत्साहश्यविषयं स्थात्तेनेद सहटशमिति वाक्यप्रयोगो5न- 
थंकः स्थात् । साहश्यमित्येव प्रयोगः प्राप्रुयात्। यदा हि छोकप्रसिद्ध: 
पदार्थ: परीक्षकेने परिग्रद्मयते तदा खपक्षसिद्धिः परपक्षदोषों वोभयमप्यु- 
न््यमान परीक्षकाणामात्मनश्व यथार्थत्वेन न बुद्धिसंतानमारोहति । एव- 
मेवैषोडर्थ इति निश्चितं यत्तद्व वक्तव्यम् । ततोडन्यदुच्यमान बहुप्रला- 
पित्वमात्मनः केवर्ल प्रख्यापयेत् | नचाय॑ साहर्यात्संव्यवहारों युक्तः | 

तडद्भावावगमात्तत्सटशभावानवगमाध । भवेदपि कदाचिद्वाह्मवस्तुनि 
विप्रल्म्भसंभवात्तदेवेदं स्थात्तत्सटर्श वेति संदेह: | उपलब्धरि तु संदेहो- 
$पि न कदाचिड्भवति स एवाहं स्यां तत्सहशो वेति । य एवाहं पूर्वेद्यर- . 
द्राक्षे स एवाहमदय स्मरामीति निश्चिततद्भावो पलम्भात् । तस्मादप्यनुपपन्नो 

वैनाशिकसमयः ।| २५ ॥ 

नासतो5दृष्टत्वात् ॥ २६ ॥ 
इतश्वानुपपन्नो वेनाशिकसमय:, यतः स्थिरमनुयायिकारणमनभ्युप- 

गच्छतामभावाड्धरावोलपत्तिरित्येतदापद्यते । दशेयन्ति चाभावाद्भावोत्प- 
त्तिम---“नानुपसदय प्रादुभोवात्' इति । विनष्टाद्धि किल बीजादछुर उत्प- 
यते, तथा विनष्टातक्षी राइघि, मृत्पिण्डाच् घटः । कूटस्थब्चित्कारणास्काये- 
मुत्पयेताविशेषात्सबे सर्बत उत्पद्येत । तस्मादभावग्रस्तेभ्यों बीजादिभ्यो- 

उड्डुरादीनामुत्पद्यममानत्वादभावाड्टावोत्पत्तिरिति मन्यन्ते । तत्रेदमुच्यते--- 
जासतोडदृष्टत्वात्! इति नाभावाद्धाव उत्पयते। यद्यभावाद्भधाव उत्प- 

येताभावत्वाविशेषात्कारणविशेषा भ्युपगमो उनर्थ क/ स्थात् । नहि बीजादी- 
नामुपम्दितानां यो3भावस्तस्याभावस्य शशविषाणादीनां च निःखभाव- 

त्वाविशेषादभावत्वे कश्चिद्विशेषो5स्ति, येन बीजादेवाह्ुुरो जायते क्षीरादेव 
दधीयेवंजातीयक;. कारणविशेषाभ्युपगमोउर्थवान्सात् । निर्विशेषस्य 
त्वभावस्थ कारणत्वाभ्युपगमे शशविषाणादिशभ्योउप्यछुरादयो जायेरन्। 
नचैवं दृश्यते । यदि पुनरभावस्थापि विशेषो5भ्युपगम्येतोत्पलादीनामिव 
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नीललादिस्ततों विशेषवत्त्वादेवाभावस्य भावत्वमुत्पलादिवस्सज्येत । 
नाप्यभावः कस्यचिदुत्पत्तिहेतुः स्थात्ू , अभावत्वादेव, शशविषाणादिवत् । 
अभावाच् भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्व काये स्थात् | नचैव दृहयते । 
सर्वस्य च् वस्तुनः स्वन स्वेन रूपेण भावात्मनेवोपलभ्यमानत्वात्ू । नच 
सृदन्विताः शराबादयों भावास्तन्त्वादिविकाराः! केनचिद॒भ्युपगम्यन्ते । 
मद्विकारानेव तु झदन्वितान्भावांहोकः श्रत्येति | युक्त स्वरूपोपमदेम- 
न्तरेण कस्यचित्कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्ते रभावाद्भावोत्पत्तिभेवि- 
तुमहँतीति । तहरुक्तम । स्थिरखभावानामेव सुवणादीनां प्रद्यभिज्ञायमा- 
नानां रुचकादिकायेकारणभावदशनात् | येष्वपि बीजादिषु ख्रूपोप- 
मर्दों छक्ष्यते तेष्वपि नाउसावुपस्द्यमाना पूर्वावस्थोत्तरावस्थायाः कारण- 

मभ्युपगम्यते, अनुपमृयमानानामेवानुयायिनां वीजाद्रवयवानामछुरा- 
दिकारणभावाभ्युपगमात् | तस्मादसज्ष्यः शशविषाणादिभ्यः सदुत्पत्त्य- 

दशनात्स््यश्व सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्तिदशनादनुपपन्नोडयमभावाडावो- 
त्पक्त्यभ्युपगम; । अपिच चतुर्मिश्चित्तचेत्ता उत्पय्नन्ते, परमाणुभ्यश्र 
भूतभौतिकलक्षणः समुदाय उत्पद्यत इत्यम्युपगम्य पुनरभावाड्ठावोत्पत्तिं 
कस्पयड्धिरभ्युपगतमपहुवानेवेनाशिके: सर्बों छोक आकुली क्रियते ॥२६॥ 

उदासीनानामपि चैद सिद्धि! ॥ २७॥ 
यदि चाभावाद्भावोसत्तिरभ्युपगम्येत, एवंसत्युदासीनानाम॑नीहमा- 

नानामपि जनानामभिमतसिद्धिः स्यातू । अभावस्य सुलूभत्वात् । कृषी- 
बलस्य क्षेत्रकर्मण्यप्रयतमानस्यापि सस्यनिष्पत्ति: स्यातू । कुछाछस्य च 
मृत्संस्क्रियायासप्रयतमानस्याप्यमत्रोत्पत्ति: | तन्तुवायस्थापि तन्तूनतन्वा- 
नस्यापि तन्वानस्थेव वख्बढाभः । खर्गापवर्गयोश्व न कश्चित्कथंचित्समी- 
द्देत । नचेतयुज्यते5भयुपगम्यते वा केनचितू। तस्माद्ष्यनुपपन्नोय मभा- 
वाद्धावोत्पत्त्यभ्युपगम; ।॥ २७ ॥ 

१ अनीहमानानां प्रयल्नशन्यानाम्। २ अमन्न घटादिपात्रमू । 
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५ अभावाधिकरणम् । स्ू० २८-३२ 
नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 

एवं बाह्यार्थवादमाश्रित्य समुदायाप्राध्यादिषु दूषणेपूद्धावितेषु विज्ञा- 
नवादी बौद्ध इदानीं प्रय्यवतिष्ठिते । केषांचित्किक विनेयानां बाह्य वस्तु- 
न्यभिनिवेशमाल्क्ष्य तदनुरोधेन बाह्मार्थवादप्रक्रियेये विरचिता । नासो 
सुगताभिप्रायः । तस्य तु॒विज्ञानिकरकन्धवाद एवामिप्रेतः । तस्सिगश्व 
विज्ञानबादे बुद्ध्यारूढेन रूपेणान्तस्थ एवं प्रमाणप्रमेयफलव्यवहारः सर्व 
उपपय्यते | सत्यपि बाह्मेर्र्थ बुद्धारोहमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहारानव- 

तारात् । कर्थ पुनरवगम्यतेडन्तस्थ एवाय॑ सर्वव्यवहारों न विज्ञानव्य- 
तिरिक्तो बाह्योडर्थोउस्तीति । तद्संभवादित्याह | स हि बाह्मोषर्थोंड्भ्यु- 
पगम्यमानः परमाणवो वा स्युस्तत्समूहा वा स्तम्भादय: स्यु:। तत्र न 
तावत्परमाणवः स्तम्भादिष्रत्ययपरिच्छेया भवितुमहन्ति ( परमाण्वाभास- 
ज्ञानानुपपत्ते: ) | नापि तत्समूहाः स्तम्भादय:, तेषां परमाणुभ्योडन्यत्वा- 
नन््यत्वाभ्यां निरूपयितुमशक्यत्वात्। एवं जाद्यादीनपि प्रद्याचक्षीत | अपि- 
चानुभावमात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योड्य प्रतिविषय 
पेक्षपातः स्तम्भज्ञानं कुव्यज्ञान घटज्ञानं पठज्ञानमिति, नासौ ज्ञानगत- 
विशेषमन्तरेणोपपद्मयत इत्यवश्य विषयसारूप्य ज्ञानस्याद्भरीकतेव्यम । 
अज्ञीकृते च तस्मिन्विषयाकारस्य ज्ञानेनेवावरुद्धस्वादपार्थिका बाह्यार्थ- 
सद्भावकल्पना । अपिच सहोपलम्भनियमादभेदों विषयविज्ञानयोराप- 
तति । नह्यनयोरेकस्यथानुपलम्भे5न्यस्योपलम्भोउस्ति । नचेतत्खभाववि- 
वेके युक्त, प्रतिबन्धकारणाभावात् । तस्मादष्यधीभावः । स्वप्नादिव- 

लेदं द्रष्टटयम् । यथाहि स्वप्नमायामरीच्युद्कगन्धर्व नगरादिप्रियया विनेव 
वाह्मनार्थन ग्राह्मग्राहकाकारा भवन्ति, एवं जामरितगोचरा अपि 
स्तम्भादिप्रयया भवितुमहेन्तीदयवगम्यते । प्रययत्वाविशेषात् । कर्थ 
पुनरसति बाह्यार्थे प्र्यवेचित्रयमुपपय्यते । वासनावेचित्र्यादित्याद । 
अनादी हि. संसारे बीजाहुरबढ्विज्ञानानां वासनानां चान्योन्य- 

१ पक्षपातों विषयविदेषतशिष्यव्यवहारः । 
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'निमित्तनेमित्तिकभावेन वेचित्रय॑ न विप्रतिषिध्यते । अपिचान्वयब्यतिरे- 
काभ्यां वासनानिमित्तमेव ज्ञानवैचित्रयमित्यवगम्यते । स्वप्नादिष्वन्तरेणा- 
प्यथ वासनानिमित्तस्थ ज्ञानवैचित्र्यस्योभाभ्यामप्यावाभ्याम भ्युपगम्यमा - 
नत्वात् । अन्तरेण तु वासनामर्थनिमित्तस्थ ज्ञानवेचित्र्यस्य मयानभ्युपग- 
म्यसानत्वात् । तस्मादप्यभावो बाह्यार्थस्थेति । एवं प्राप्रे ब्रूम:---“नाभाव 
उपलब्धे: इति।न खत्वभावों बाह्यार्थस्यार्थस्याध्यवसातुं शक्यते । 

कस्मात् । उपलब्घे; | उपलबभ्यते हि ग्रतिप्रयय बाह्योडर्थ: स्तम्भः कुल्य॑ 
घट; पट इति। नचोपलभ्यमानस्येवाभावो भवितुमहेति | यथा हि 
कश्चिद्धुजानो भ्ुजिसाध्यायां ठृप्तो खयमनुभूयमानायामेवं बृयान्नाहं 
भुखे नवा तृप्यामीति, तद्दिन्द्रियसंनिकर्षण स्वयमुपलभमान एव 
बाह्यमर्थ नाहमुपलभे नच सोड्स्तीति ब्ुवन्कथमुपादेयवचनः स्यात । 

ननु नाहमेव ज्रवीमि न कंचिदर्थमुपछभ इति कि तूपलूब्धिव्यतिरिक्त 
नोपलभ इति त्रवीमि । बाढमेवं॑ ब्रवीषि निरक्ुुशत्वात्ते तुण्डस्य | नतु 
युक्त्युपेत त्रवीषि । यत उपलब्धिव्यतिरेको5पि बलादर्थस्याभ्युपगन्तव्य 
उपलब्घे रेव | नहि कश्विदुपछव्धिमेव स्तम्भ: कुड्यं चेत्युपलभन्ते | उप- 
छब्धिविषयत्वेनेव तु॒स्तम्भकुड्यादीन्सरवे छोकिका उपलभनते | अत- 
अवमेव सर्वे लोकिका उपलभन्ते यत््रव्याचक्षाणा अपि बाह्मार्थमेत 
व्याचक्षते यदनन््तज्ञयरूप तद्ठहिरबद्वभासत इति। तेडपि सर्वलोकप्र- 

सिद्धां बहिरवभासमानां संबिद प्रतिलभमानाः प्रत्याख्यातुकामाश्च 

बाह्ममर्थ बहिर्वदिति वत्कारं कुर्वन्ति | इतरथा हि कम्माह्वहिर्वदिति 
ब्रूयुः। नद्दि विष्णुमित्रों वन्ध्यापुत्रवद्वभासत इति कश्चिदाचक्षीत । 
तस्माद्यथानुभवं तत्त्वमभ्युपगच्छड़्ठिबेहिरेवावभासत इति युक्तमभ्युप- 
गन्तुं नतु बहिर्वद्वभासत इति। नन्नु बाह्यस्वार्थस्यासंभवाद्वहिर्वद्व- 
भासत इल्यध्यवसितम् । नाये साधुरध्यवसायो यतः प्रमाणप्रवृक्ष्यप्रवू- 
त्तिपूर्वकों संभवासंभवाववधारय्येते न पुनः संभवासंभवपूर्विके प्रमाणप्र- 

वृत्त्यप्रवृत्ती । यद्धि प्रद्मनक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाणेनोपलभ्यते तत्सं- 
भवति । यक्तु न केनचिदपि प्रमाणेनोपलभ्यते तन्न संभवति | इह तु 
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यथा सर्वैरेव प्रमाणेर्बाह्योडर्थ उपलभ्यमान! कथ व्यतिरेकाव्यतिरेका- 
दिविकल्पेने संभवतीत्युच्येतोपलब्घेरेव । नच ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्वि- 
पयनाशो भवति, असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्तेः, बहिरुपछ- 

व्येश्य विषयस्थ । अतएवं सहोपछम्भनियमोडपि प्रद्ययविषययोरुपायोपे- 
यभावहेतुको नाभेदहेतुक इत्यभ्युपगन्तव्यम्। अपिच घटज्ञानं पटज्ञानमिति 
विशेषणयोरेव घटपटयोभेंदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य । यथा छुक्को गोः ऋष्णो 

गोरिति शोक्ल्यकाष्ण्ययोरेव भेदोी न गोत्वस्य । द्वाभ्यां च भेद एकस्य 
सिद्धो भवत्येकस्माच्च दयोः । तस्मादर्थज्ञानयोर्भेद: । तथा घटद्शेनं घटस्म- 

रणमिलत्रापि प्रतिपत्तव्यम् । अन्नापि हि विशेष्ययोरेव द्शेनस्मरणयो मेंदो 
न विद्येषणस्य घटस्य । यथा क्षीरगन्धः क्षीररस इति विशेष्ययोरेव 

गन्धरसयोभेंदों न विशेषणस्थ क्षीरस्य तद्वत्। अपिच द्वयोविश्ञानयो: 

पूर्वोत्तरकालयो; खसंवेदनेनेवोपक्षीणयोरितरेत्तरम्राह्मग्राहकत्वानुपपत्ति: । 
ततश्च विज्ञानभेद्प्रतिज्ञा क्षणिकत्वादिधर्मप्रतिज्ञा वलक्षणसामान्यलक्षण- 
वास्यवासकत्वाइविद्योपप्रुवसद्सद्धम॑ बन्धमोक्षा दिप्रतिज्ञाश्य खशाम्नगतास्ता 
हीयेरन् । किंचान्यत् । विज्ञान विज्ञानमिल्यभ्युपगच्छता बाह्यो्र्थः 
स्तम्भ; कुड्यमित्वंजातीयकः कस्मान्नाभ्युपगम्यत इति वक्तव्यम् । 
विज्ञानमनुभूयत इति चेत्। बाह्मोडप्यर्थोड्नुभुयत एवेति युक्तमम्युप- 
गन्तुम्ू । अथ विज्ञान श्रकाशात्मकत्वात्नदीपवत्खयमेवानुभूयते न 
तथा बाह्यो पप्यर्थ इति चेत् | अत्यन्तविरुद्धां खात्मनि क्रियामम्युपग- 

च्छस्थप्रिरात्मानं दृहृतीतिवत् , अविरुद्ध तु छोकप्रसिद्ध खात्मव्यतिरि- 

क्तेन विज्ञानेन बाह्योइथोंडनुभूयत इति नेच्छस्यहों पाण्डियं महद्दशि- 
तम् । नचाथाव्यतिरिक्तमपि विज्ञानं खवयमेवानुभूयते, खात्मनि क्रिया- 
विरोधादेव । ननु विज्ञानस्थ खरूपव्यतिरिक्तप्राह्मत्वे तद्प्यन्येन ग्राह्म 
तदप्यन्येनेत्यनवस्था प्राप्नोति । अपिच प्रदीपबद्वभासात्मकत्वाज्ज्ञानस्य 
ज्ञानान्तरं कल्पयतः समत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्ते: कल्पनान- 
र्थक्यमिति । तदुभयमप्यसत् । विज्ञानम्हणमात्र एवं विज्ञानसाक्षिणो 

. १ अविद्योप्ठबोडविद्याससनी: 0.3»... 
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प्रहणाकाह्नानुत्पादादनवस्थाशड्भानुपपत्ते: । साक्षिप्रय्यययोश्र खभाव॑- 

वेषम्यादुपरूब्घुपलूभ्यभावोपपत्ते: । खय॑सिद्धस्य व साक्षिणो3प्रत्याख्ये- 
यत्वात् । किंचान्यत् प्रदीपवद्धिज्ञानममबभासकान्तरनिरपेक्षस्वयमेब 

प्रथत इति ब्रुबताउप्रमाणगम्य विज्ञानमनवगन्तकमित्युक्त स्थात् । शिल्ा- 
घनमध्यस्थप्रदीपसहस्रप्रथनवत् | बाढमेवम् , अनुभवरूपत्वात्तु विज्ञान- 
स्पेष्टो नः पश्चस्त्वयाउनुज्ञायत इति चेत्। न । अन्यस्थावगन्तुश्चछ्लु!- 
साधनस्य प्रदीपादिप्रथनद्शनात् । अतो विज्ञानस्याप्यवभास्यत्वाविदेषा- 

त्सत्येवान्यस्मिन्नवगन्तरि प्रथन प्रदीपवद्त्यवगम्यते । साक्षिणो5वर्गन्तु: 

खयंसिद्धतामुपक्षिपता खयं प्रथते विज्ञानमित्येष एवं मम पक्षस्त्वया 

बाचोयुत्वन्तरेणाश्रित इति चेत् । न | विज्ञानस्योत्पत्तिप्रध्वंसाने कत्वादिवि- 
शेषवत्त्वाभ्युपगमात् । अत; ग्रदीपवद्विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्तावगम्यत्वम- 

स्मामि; प्रसाधितम् ॥ २८ ॥ 

वैधम्याच न खप्नादिवत् ॥ २९॥ 
यदुक्त बाहल्याथोपलापिना सप्नादिप्रत्ययवज्ञागरितगोचरा अपि स्तम्भा- 

दिप्रत्यया विनेव वाह्मेनार्थेन भवेयु; प्रद्ययत्वाविशेषादिति | तल्प्रतिवक्त- 
व्यम् । अत्रोच्यते-न सप्नादिप्रत्ययवज्ञाग्रग्सनयया भवितुमहेन्ति । 
कस्मात् । वेधम्योत् । बेधर्म्य हि भवति खप्नजागरितयोः । कि पुनर्वै- 
धम्यम् । बाधाबाधाविति ब्रूम: । बाध्यते हि खप्नोपलब्ध वस्तु प्रतिबु- 
द्वस्य मिथ्या मयोपलरूब्धो महाजनसमागम इति, नह्मस्ति मम महाज- 

नसमागमो निद्राग्लानं तु मे मनो बभूव तेनेषा अ्रान्तिरुद्ठभूवेति । 
एवं मायादिष्वपि भवति यथायर्थ बाधः । नेव॑ जागरितोपलब्धं॑ वस्तु 
स्तम्भादिक कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते । अपिच स्प्ृतिरेषा यत्खप्रदशे- 
नम् । उपलब्धिस्तु जागरितद्शनम् | स्मृत्युपलब्ध्योश्व प्रत्मक्षमन्तरं खय- 
मनुभूयतेडर्थविप्रयोगसंप्रयोगात्मकमिष्ट पुत्रे स्सरामि नोपछभ उपछब्धु- 
मिच्छामीति । तत्रेवंसति न शकयते वक्तुं मिथ्या जागरितोपलब्धिरुप- 

है| निद्वाग्लानमिति,करणदोषामिधानम् । २ र ।२ संस्कारमात्रज द्वि विज्ञान स्वृतिः । 
३ प्रमाणजोइनुभव उपलब्धि: ॥ 



अधि. ५ सू. ३१ ] दितीयाध्याये द्वितीय: पादः । २५१ 

लब्धित्वात्खप्रोपछब्धिवद्त्युभयोरन्तरं॑स्वयमनुभवता । नच खानुभ- 
वापलापः प्राज्षमानिभियुक्तः कतुम् | अपिचानुभवविरोधप्रसड्भाज्वागरि- 
तप्रत्ययानां खतो निराल्म्बनतां वक्तुमशक्कुवता खम्नप्रययसाधरम्याँदक्तु- 
मिष्यते । नच यो यस्य खतो धर्मो न संभवति सोडन्यस्य साधम्योत्तस्य 
संभविष्यति । नद्यग्रिरुष्णोडनु भूयमान उदकसाधम्योच्छीतो भविष्यति । 
दर्शित तु वैधस्य सखप्नजागरितयोः || २९ ॥ 

न मावो5नुपलब्घेः ॥ ३० ॥ 
यदप्युक्ते विनाप्यर्थन ज्ञानवैचित्रय वासनावैचित्र्यादेवावकल्प्यत इति। 

तत्प्रतिवक्तव्यम् । अत्रोच्यते---न भावों वासनानामुपपद्ेत त्वत्पक्षेडनुप- 
लब्घेबोह्मानामर्थानाम्। अथोपलब्धिनिमित्ता हि प्रद्यथ नानारूपा वासना 
भवन्ति । अनुपलम्यमानेषु त्वर्थषु किंनिमित्ता विचित्रा वासना भवेयुः । 
अनादित्वेषप्यन्धपरंपरान्यायेनाप्रतिल्लेवानवस्था व्यवहारलोपिनी स्यान्ना- 

भिप्रायसिद्धि: ) यावष्यन्वयव्यतिरेकावथोपलछापिनोपन्यस्तो वासनानि- 

मित्तमेवेदं ज्ञानजातं नार्थनिमिच्मिति, तावप्येवंसति प्रत्युक्तो द्रष्टव्यों । 
विनाथोपलब्ध्या वासनानुपपत्ते; । अपिच विनापि वासनाभिरथरोपल- 
व्थ्युपगमाह्विना त्वशोपलब्ध्या वासनोत्पक्ष्यनम्युपगमादर्थसद्भावमेवान्व- 
यव्यति रेकावपि ग्रतिष्ठापपतः । अपिच वासना नाम संस्कारविशेषा: | 

संस्काराश्व नाश्रयमन्तरेणावकल्पन्ते । एवं छलोके दृष्टत्वात् । नच तद 
वासनाश्रय; कश्चिद्स्ति प्रमाणतोज्नुपछब्घेः || ३० ॥ 

क्षणिकत्वाच ॥ ३१ ॥ 
यद॒प्यालय विज्ञान नाम वासनाश्रयत्वेन परिकलिपत तद्पि क्षणिक- 

त्वाभ्युपगमादुनवस्थितसख्रूप॑ सत्प्रवृत्तिविज्ञानन्न वासनानामधिकरणं 

भवितुमहेति । नहि कौलछत्रयसंबन्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा 
सवोर्थदर्शेनि देशकालनिमित्तापेक्षवासनाधानस्मृतिप्रतिसंधाना दिव्यव- 
हार: संभवति । स्थिरस्वरूपत्वे त्वाठ्यविश्वानस्य सिद्धान्तद्वानिः। अपिच 

विज्ञानवादेडपि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वाद्यानि बाह्यार्थवादे क्षणि- 

१ भाव उत्पत्तिः सत्ता वा १ 



२७२ ब्रह्मसत्रशाह्रभाष्यपू । [ अधि. ६ सू. ३४१ 

कत्वनिबन्धनानि दूषणान्युद्धाविवानि “उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात” इसे- 
चमादीनि तानीहाप्यनुसंघातव्यानि । एबमेतोँ द्वावषि वैनाशिकपक्षौं 
निराकृतों बाह्यार्थवादिपक्षो विशानवादिपक्षश्र | शून्यवादिपक्षस्तु सर्व- 
प्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नौद्रः क्रियते, नह्मयं-सर्वप्रमा- 
णप्रसिद्धों छोकव्यवहारोउन्यत्तत्वमनधिगम्य शक्यतेडपहोतुमपवादाभाव 
उत्सगंप्रसिद्धे! ॥ ३१ ॥ 

स्वेधानुपपत्तेश्चय ॥ ३२॥ 
कि बहुना । सर्वप्रकारेण यथायथाय बेनाशिकसमय उपपत्तिमक््वाय 

परीक्ष्यवते तथातथा सिकताकूपवद्धिदीयेत एबं। न कांचिदृष्यत्रोपपरत्ति 

पदश्यामः । अतश्थानुपपन्नो वेनाशिकतत्रव्यवहार: | अपिच बाह्यार्थवि- 
ज्ञानशुन्यवादत्रयमितरेतरविरुद्धमुपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनों5स- 
बद्धप्रत्मपित्वं, प्रद्देघो वा प्रजासु विरुद्धार्थप्रतिपत्त्या विमुद्ययुरिमा: 
प्रजा इति । सर्वथाप्यनाइरणीयो5्यं सुगतसमयः अ्रेयस्कामे रित्यमि- 
प्रायः ॥ ३२ ॥ 

६ एकसिन्नसंभवाधिकरणम् । सू० ३३-३६ 
नेकस्मिन्नसंभवात् ॥ ३१॥ 

निरस्तः सुगतसमय: । विवसनसमय इदानीं निरस्यते । सप्त चेषां 
पदार्था! संमता जीवाजीवास्रवसंवरनिजरबन्धमोक्षा नाम । संक्षेपतस्तु 
द्वावेब पदार्थों जीवाजीवाख्यों | यथायोग तयोरेबेतरान्तर्भाबादिति 
मन्यन्ते । तयोरिममपरं प्रपथ्चमाचक्षते पश्चास्तिकाया नाम-जीवीस्ति- 

काय: पुद्वछास्तिकायो धमोस्तिकायोइधमोस्तिकाय आकाशास्तिकायश्रेति | 
सर्वेषामप्येघामवान्तरप्रभेदान्त्रहुविधान्ससमयपरिकल्पितान्वणेयन्ति. । 

१ नादरः क्रियते सृत्रान्तराणि न रच्यन्त एतान्येवाबृत्त्या योज्यन्ते। २ वेदबाह्या 
अन्न प्रजा आह्या:। ३ जीवाजीवों भोक्तुभोग्यी, विषयाभिमुख्येनेन्द्रियाणां प्रवृत्ति- 
राखवः, तां संदणोतीति संवरो यमनियमादि:ः, निजरयति नाशयति कल्मषमिति 
निजरस्तप्तशिलारोहणादि:, बन्धः कर्म, मोक्ष: कर्मपाशनाशे सत्यलोकाकाश प्रविष्टस्थ 
सततोध्वेगमनम् । ४ अस्तिकायशब्दः सांकेतिकः पदार्थवाची । जीवश्वासावस्तिकाय- 
शषति बिप्रह: । ५ पूर्यन्ते गलम्तीति पुद्लाः परमाणुसंघाः काया: । 



अधि. ६ सू. ३३] टितीयाध्याये द्वितीय; पादः । २५३ 

सर्चन्न चेम॑ संक्रभज्ञीनयं नाम न््यायमक्तारयन्ति । स्थाद्स्ति, स्थान्नास्ति, 
स्थादस्ति च नास्ति च, स्थादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्व, स्याज्नार्ति 

चावक्तव्यश्व, स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्वेति | एवमेवेकत्वनिद्यवा- 
दिष्वपीस सप्नभन्गीनयं योजयन्ति । अन्नाचब्महे---नायमब्युपगमो 
युक्त इति । कुतः । एकस्मिन्नसंभवात् । नह्येकस्मिन्धर्मिणि युगपत्स- 
दसक्त्वादिविरुद्धधर्मसमावेशः संभवति शीतोष्णबत । य एते सप्रपदा्थों 
निधारिता एतावन्त एवंरूपाश्वेति ते तथेव वा स्युर्नेंच वा तथा स्थु:। 
इत्तरथा हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिधारितरूपं ज्ञान संशयज्ञानवदप्रमा- 
णमेव स्थात् । नन््वनेकात्मक वस्त्विति निधोरितरूपमेव ज्ञानमुत्पय्ममान 

संशयज्ञानवन्नाप्रमाणं भवितुमदईति । नेति ब्रूम: । निरडूशं हनेकान्तत्वं 
सर्ववस्तुषु ग्रतिजानानस्य नि्धारणस्थापि वस्तुत्वाविशेषात्स्यादस्ति स्थान्ना- 

स्तीव्यादिविकल्पोपनिपातादनिधो रणात्मकतैव स्थात् | एवं निधोरयितुर्नि- 
धोरणफलस्य च स्यात्पश्षेउस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तितेति । एबंसति कथ॑ं प्रमा- 
णभूतः संस्तीर्थकरः प्रमाणप्रमेयप्रमाठप्रमितिष्वनिधो रितासूपढे ट्ंं शक्त- 
यात् | कथं वा तदमभिप्रायानुसारिणस्तदुपदिष्टिडर्थ5निर्धा रितरूपे प्रवर्तेरन। 
ऐकान्तिकफल्त्वनिधारणे हि सति तत्साधनानुष्ठानाय सर्वो छोको5नाकुछ; 
प्रवर्तते नान्न्यथा । अतश्वानिधोरिताथ शाझ्त्र प्रणयन्मत्तोन्सत्तवद- 
नुपादेयवचनः स्थात् । तथा पतन्नानामस्तिकायानां पत्चत्वसंख्यास्ति वा 

नास्ति वेति विकर्प्यमाना स्थात्तावदेकस्मिन्पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्थादि- 
त्यतो न्यूनसंख्यात्वमधिकसंख्यात्व॑ वा प्राप्रुयात् । नचेषां पदाथोंनाम- 
वक्तव्यत्वं संभवति । अवक्तव्याश्रेन्नोच्येरन् । उच्यन्ते चावक्तव्याश्रेति 
विप्रतिषिद्धमू । उच्यसानाश्व तथेवावधायन्ते नावधायेनत इति च् । तथा 
तद॒बधारणफर्छ सम्यग्दशेनमस्ति वा नास्ति वा, एवं तद्ठविपरीतमसम्य- 

ग्द्शेनमप्यस्ति वा नास्ति वेति प्रलपन्मत्तोन्मत्तपक्षस्थेव स्थान्न प्रद्यायि- 
तव्यपक्षस्थ । स्वगोपवर्गयोश्र पक्षे भाव: पश्ते चाभावस्तथा पक्षे निद्यता 

पश्ने चानिय्तेतद्यनवधारणायां प्रवृत्त्यनुपपत्ति: । अनादिसिद्धजीवप्रशू- 
१ सप्तातनाम्खिल्वादीनां भज़ानां समाइरः सप्तमझी- सत्या-नयो-न्यामः 

२२ ब्र० सू० 



२५४७ ब्रह्मसुत्रशाडुरभाष्यमू । [ अधि. ६ सू. ३५ 

तीनां च खशाख्रावध्ृतख्खभावानामयथावधृतस्वभावत्वप्रसज्ञः । एवं जी- 

बादिषुपदार्थेष्वेकस्मिन्धमिणि सत्त्वासत्त्वयोविरुद्धयोधेर्मयोरसंभवा- 
स्सत्वे चेकस्समिन्धर्मेडसत्वस्थ पधर्मोन्तरस्यासंभवादसत्त्वे चेव॑ सक्त्व- 
स्थासंभवादसंगतमिद्माहंत॑ मतम् । एतेनेकानेकनित्यानित्यव्यातिरिक्ताव्य- 

तिरिक्तायनेकान्ताभ्युपगमा निराकृता मन्तव्या: । यत्तु पुद्टलसंज्ञकेम्यो- 

उणुम्यः संघाताः संभवन््तीति कल्पयन्ति तत्पूर्वेणेवाणुवादनिराकरणेन 
निराकृतं भवतीद्यतो न प्रथक्तन्निराकरणाय प्रयत्यते ॥ ३३ ॥ 

एवं चात्माउकात्स्येम ॥ ३४ ॥ 
यथैकस्मिन्धर्मिणि विरुद्धधर्मासंभवों दोषः स्यादह्मादे प्रसक्त एबमा- 

स्मनोडपि जीवस्याकात्कयेमपरो दोष: प्रसज्येत । कथम् | शरीरपरिमा- 
णो हि जीव इत्याहेता मन्यन्ते । शरीरपरिमाणतायां च सत्यामरृत्स्रो5- 
सर्वगतः परिच्छिन्न आत्मेत्यतो घटादिवद्नित्यत्वमात्मन: प्रसज्येत | शरी- 
राणां चानवस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्यजीवों मनुष्यशरीरपरिमाणो भूत्वा 
पुनः केनचित्कर्म विपाकेन हस्तिजन्म प्राप्रुवन्न ऋत्ल हस्तिशरीरं व्याप्रु- 
यात् । पुत्तिकाजन्म च भ्राप्रुवन्न कत्ल: पुत्तिकाशरीरे संमीयेत। समान 
एप एकस्मिन्नपि जन्मनि कोमारयोवनश्थाविरेषु दोषः । स्यादेतत् । 
अनन्तावयवो जीघस्तस्य त एबवावयवा अस्पे शरीरे संकुचेयुमेहति च 

बिकसेयुरिति । तेषां पुनरनन्तानां जीवावयबानां समानदेशत्वं प्रतिह- 

न्यते वा न वेति वक्तव्यम् । प्रतिघाते तावन्नानन्तावयवा: परिच्छिन्ने देशे 
संमीयेरन् । अप्रतिघातेउप्येकावयवरदेशत्वोपपत्ते: सर्वधामवयवानां प्रथि- 
मानुपपत्तेजीवस्याणुमात्रत्वप्रसज्भ४ स्यात् । अपिच शरीरमात्रपरिच्छिन्नानां 
जीवावयवानामानन्त्य॑ नोट्रेश्षितुमपि शक्यम् ॥ ३४ ॥ 

अथ पयोयेण बृहच्छरीरप्रतिपतो केचिज्जीवावयवा उपगच्छन्दि 
तनुशरीरप्रतिपत्तो च केचिद्पगच्छन्तीत्युच्येत, तत्राप्युच्यते-- 

नच पयोयादष्पविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३७॥ 
नच पर्यायैणाप्यवयवो पगमापगमासम्यामेतद्ेहपरिमाणत्व॑ जीवस्यावि- 

. १ कमेविपाकः कर्मणामभिव्यक्ति:....................._ 



अधि. ६ सू. ३६ ] द्वितीयाध्याये द्वितीय: पादः । २५५ 

रोघेनोपपादयितुं शक्यते । कुतः । विकारादिदोषप्रसज्ञात् । अवयवोपगमा- 
पगमाभ्यां श्निशमापूय्येमाणस्थापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावस्व 

तावद्परिहायम् , विक्रियावत्ते च चमोदिवदनित्यत्वं प्रसबज्येत । ततस्य 
बन्धमोक्षा भ्युपगमो बाध्येत कमोष्टकपरिवेशितस्थ जीवस्यालाबुवत्संसा- 
रसागरे निमम्नस्य बन्धनोच्छेदादूरध्वगामित्व॑ भवतीति । किंचान्यत् । 
आगच्छतामपगच्छतां चावयवानासागमापायधमेव क्त्वादेवानात्मत्व॑ श- 
रीरादिवत् । ततश्थावस्थितः कश्चिदवयव आत्मेति स्थात् । नच स नि- 

रूपयितुं शक्यतेडयमसाविति । किंचान्यत् । आगच्छन्तश्वेते जीवाब- 
यवाः कुतः प्रादुभवन्लद्यपगच्छन्तश्व क वा लीयन्त इति वक्तव्यम् । नहि 
भूतेभ्यः प्रादुर्भवेयुभूतेषु च. निलीयेरन, अभोतिकत्वाजीवस्थ | नापि 
कश्मिदन्यः साधारणोउसाधारणो वा जीवानामवयवाधारो निरूष्यते 
प्रमाणाभावात् । किंचान्यतू । अनवधृतस्वरूपश्रेवंसत्यात्मा स्थात् । 
आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतपरिमाणत्वात्ू । अत एवमा- 

विदोषप्रसद्भान्न पयोयेणाप्यवयवोपगमापगमावात्मन आश्रयितुं शक्येते | 
अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीरपरिमाणस्यात्मस उपचितापचितशरीग/न्तरप्र- 
तिपत्तावकाररूयेप्रसअनद्वा रेणानित्यतायां चोदितायां पुनः पयोयेण परि- 

माणानवस्थानेडपि स्नोतःसंताननित्यतान्यायेनात्मनो नित्यता स्थात् । 
यथा रक्तपटानां विज्ञानानवस्थानेडपि तत्संताननिद्यता तद्ठह्विसिचाम- 
पीव्याशइब्ानेन सूत्रेणोत्तरमुच्यते । संतानस्थ तावदवस्तुत्वे नेरात्म्यवा- 

दपप्रसज्ञः । वस्तुत्वेडप्यात्मसनो विकारादिदोषप्रसज्ञादस्य पशक्षस्थानुपप- 

तिरिति ॥ ३५॥ 
अन्त्यावस्थितेश्वो मयनित्यत्वादविदेषः ॥ ३६ ॥ 

अपिचान्त्यस्थ मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिसाणस्य निल्यत्व॑मिष्यते 
जैने: । तह्पूर्वयोरप्याद्ममध्यमयोजीवपरिमाणयोर्निद्यत्वप्रसन्नादविशेष- 
प्रसज्ञः स्थात्ू । एकशरीरपरिमाणतेव स्थान्नोपचितापचितशरीरान्तर- 

१ देहमेदेन परिमाणस्थात्मनश्वानवस्थानेषपि नाशेदपि स्लोतःप्रवाह:।._२ बिसले 
सिम यद्ध बेल्यस्ते बिसिनो दिगम्बरास्तेषामित्यथेः । 



२५६ ब्रह्मसूत्रशाइरभाष्यमू। [ अधि. ७ सू, ३७ 

प्राप्ति । अथवान्त्यस्य जीवपरिमाणस्थावस्थितत्वात्पूर्व योरप्यवस्थयोरव- 
स्थितपरिमाण एवं जीव: स्थात्, ततश्राविशेषेण सर्वदेवाणुमहान्वा जी- 
वोडभ्युपगन्तव्यो न शरीरपरिमाण: । अतश्व सौगतवदाहँतमपि मतम- 
संगतमित्युपेक्षितव्यम् ॥॥ ३६ ॥ 

७ पत्यधिकरणम् । ख्० २७-४१ 
पत्युरसामअज्जस्थात् ॥ ३७9 ॥ 

इदानीं केवलाधिष्ठात्रीश्रकारणवाद्: प्रतिपिध्यते | तत्कथमवगम्यते । 
“अप्रकृतिश्व प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्, “अभिष्योपदेश्यथ (त्र० १।४।२३, 

२४ ) इत्यत्न प्रकृतिभावेनाधिष्ठातभावेन चोभयस्वभावस्येश्वरस्य खयमे- 
वाचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात् । यदि पुनरविशेषेणेश्वरकारणवादमात्रभमिह 

प्रतिषिध्येत पूर्वोत्तरविरोधाब्याहतामिव्याहारः सूत्रकार इत्येतदापद्येत । 
तस्मादप्रकरतिरधिष्ठाता केवल निमित्तकारणमीश्वर इत्येष पक्षों वेदान्त- 
बिहितत्रह्मेकत्वप्रतिपक्षत्वायत्रेनात्र प्रतिषिध्यते । सा चेय॑ वेदबाह्ेश्वर- 
कस्पनानेकप्रकारा । केचित्तावत्सांख्ययोगव्यपाश्रयाः कल्पयन्ति ग्रधान- 
पुरुषयो रधिष्ठाता केवर्ल निर्मित्तकवारणमीश्वर इतरेतरविलक्षणाः प्रधान- 
पुरुषेश्वरा इति । माहेश्वरास्तु मन््यन्ते कार्यकारणयोगविधिदुःखान्ताः 
पत्च पदाथो: पशुपतिनेश्वरेण पशुपाशविमोक्षणायोपदिष्टाः पशुपतिरी- 

श्ररो निमित्तकारणमिति वणयन्ति । तथा वेशेषिकादयोडपि केचित्कथ्थ- 
चित्सखप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति। अत उत्तर- 
मुच्यते-- पत्युरसाम जस्यात्' इति । पत्युरीश्वरस्य प्रधानपुरुषयोरधि- 
छातत्वेन जगत्कारणलं नोपपयते । कस्मात् । असामशझ्नस्थात् । कि 
पुनरसाम जस्यम् | हीनमध्यमोत्तमभावेन हि प्राणिभेदान्विद्धत ईश्वरस्य 
रागद्वषादिदोषप्रसक्तेरस्मदादिवदनीश्वरत्व॑ प्रसज्येत । प्राणिकर्मोपेक्षित- 
त्वाददोष इति चेत् । न । कर्मेश्वरयो: प्रव्यप्रवर्तयितृत्वे इतरेतराश्रय- 

१ सांख्ययोगव्यपाश्रयाः हिरण्यगरभेपतज्जलिप्रमृतयः । २ माहेश्वराश्वत्वारः---शैवाः/ 
पाशुपता:, कारुणिकसिद्धान्तिनः, कापालिकाथ्ेति । ३ पशवों जीवास्तेषां पाशों बन्ध 
सतन्नाशयेद्यर्थ: 



अधि. ७ सू. ३९ ] हितीयाध्याये द्वितीयः पादः । २५७ 

दोषप्रसज्ञात्ू । नानादित्वादिति चेत् | न। वर्तमानकाल्वदतीतेध्वपि 
कालेष्वित्रेतराश्रयदोषाविशेषादन्धपरम्परान्यायापत्ते: | अपिच “प्रवर्त- 
नाछक्षणा दोषाः” ( न््यायसू० १।१।१८ ) इति न्यायवित्समयः । नहि 
कश्विद्दोषप्रयुक्तः स्वार्थ परार्थे वा प्रवर्तमानो दृश्यते । स्वार्थप्रयुक्त एव 

च् सर्वो जनः परार्थेडपि प्रवतद इत्येवमप्यसाम खस्ये, खार्थवत्वादी- 
श्वरस्थानीख्रत्वश्रसड्भात् । पुरुपविशेषत्वा भ्यु पगमाचे श्वरस्त॒पुरुषस्थ चौ- 
दासीन्याभ्युपपमादसामज्जस्यम ।। ३७ ॥ 

संबन्धानुपपत्तेश्न ॥ ३८ ॥ 
पुनरप्यसाम जस्यमेव । नहि प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त ईश्वरोडन्तरेण- 

संबन्ध प्रधानपुरुषयोरीशिता । न तावत्संयोगलक्षण: संबन्धः संभवति, 

प्रधानपुरुषेश्वराणां सर्वगतत्वान्निरवयवत्वाच्च । नापि समवायलक्षण: 

संबन्ध:, आश्रयाश्रयिभावानिरूपणात् । नाप्यन्यः कश्चित्कायेगस्य: 

संबन्धः, शक्यते कल्पयितुं, का्यकारणभावस्थेवाद्याप्यसिद्धत्वात् । त्रद्म- 
वादिन: कथमिति चेत् | न । तस्य तादात्म्यलक्षणसंबन्धोपपत्ते: । अपि- 

चागमबलेन ब्रह्मवादी कारणादिस्रूपं निरूपयतीति नावश्यं तस्य यथा- 

दृष्टमेव सर्वममभ्युपगन्तव्यमिति नियमोइस्ति । परस्थ तु दृष्टान्तबलेन 
कारणादिखरूप॑ निरूपयतो यधारष्टमेव सर्वमभ्युपगन्तव्यमित्ययमस्य- 
तिशयः । परस्थापि सर्वज्ञप्रणीतागमसद्भावात्समानमागमबलमिति चेत् । 
न। इतरेवराश्रयत्वप्रसड्भादागमग्रययात्सर्वज्ञखसिद्धिः सर्वज्ञप्र॒त्ययाच्वा- 
गमसिद्धिरिति । तस्मादमुपपन्ना सांख्ययोगवादिनामीश्वरकल्पना । एवं- 

मन्यास्वपि वेदबाक्माखीध्वरकल्पनासु यथासंभवमसामझ्जस्थय॑ योजयि- 
तव्यम् ॥ ३८ ॥ 

अधिष्ठानानुपपत्तेश्य ॥ ३१९॥ 
इतश्वानुपपत्तिस्तारकिकपरिकल्पितस्थेश्वररस । स दि परिकस्प्यमानः 

कुम्भकार इब झदादीनि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रवतेयेत् । नवैबमुपपथते । 
वह्मप्रयनक्ष रूपादिहीन च प्रधानमीश्वरस्थाधिष्ठेयं संभवति म्दादिवैछ- 
क्षण्यात् | ३९ ॥ 



रू कि, 
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करणबचेन्न- मोमादिभ्यः | ४० ॥ 
स्यादेतत । यथा करणग्रामं चश्लुरादिकमप्रयक्ष॑ रूपादिहीन च पुरु- 

पो5घितिष्ठयेव प्रधानमपीश्व रोडधिष्ठास्यतीति । तथापि नोपपद्मते । भो- 
गादिदशनाद्ि करणग्रामस्याधिष्ठितत्व॑ गम्यते । नचात्र भोगादयों ह- 
इयस्ते । करणग्रामसाम्ये वाभ्युपगम्यमाने संसारिणामिवेश्वरस्यापि भो- 
गादय;: प्रसज्येरन् । अन्यथा वा सूत्रद्वय॑ व्याख्यायते---“अधिष्ठानानु- 

पपत्तेश्व इतश्वानुपपत्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्थेश्व रस्य । साधिप्ठानो हि छोके 
सशरीरो राजा राष्स्येश्वरो टश्यते न निरधिष्ठानः । अतश्र तदृष्टान्तव- 

शेनादष्टमीश्वरं कल्पयितुमिच्छत ईश्वरस्यापि किंचिच्छरीर॑ं करणायतनं 

वर्णेयितव्य स्थात् । नच तद्णयितुं शक्यते । सृष्टयुत्तरकालभावित्वाच्छ- 

रीरस्प प्राक्सप्रेस्तदनुपपत्ते: | निरधिष्ठानत्वे चेश्वरस्यथ प्रवतेकत्वानुपप- 
त्ति; | एवं छोके दृष्टत्वात् । 'करणवच्चेन्न भोगादिम्य: । अथ छोकदशी- 
नानुसा रेणेश्व रस्यापि किंचित्करणानामायतनं शरीरं कामेन कलप्येत | एव- 
मपि नोपपद्मते । सशरीरत्वे हि सति संसारिवद्धोगादिप्रसज्भादीश्वरस्या- 

प्यनीश्वरत्व॑ प्रसज्येत || ४० ॥ 

अन्तवच्त्वमसवज्ञता वा ॥ ४१॥ 
इतश्वाजुपपत्तिस्ताकिंकपरिकल्पितस्येश्वरस्थ । स॒हि सर्वज्ञस्तैरभ्युप- 

गम्यतेउनन्तश्र । अनन्तं च प्रधानमनन्ताश्व पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्यु- 
पगम्यन्ते । तन्न सर्वश्ेेनेश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्रेयत्ता परि- 
च्छिय्त वा न वा परिच्छियेत | उभयथापि दोषोउनुषक्त एबं । कथम्। 
पूर्वस्मिस्तावद्विकल्प इयत्तापरिच्छिन्नत्वाञधानपुरुषेश्वराणामन्तवत्त्वम- 
वश्यंभाव्येवं छोके दृष्टत्वात्ू । यद्धि छोक इयत्तापरिच्छिन्नं वस्तु पटा- 

दि तदन्तवहु्ट तथा प्रधानपुरुषेश्वरत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्नत्वादन्तव- 
स्थात् । संख्यापरिमाणं तावत्प्रधानपुरुषेश्वरत्रयरूपेण परिच्छिन्नम् | 

१ भोगः सुखदुःखानुभवः । आदिपदाद्विषयानुभवप्रह: । २ करणान्यत्र सन्तीति 
करणवच्छरीरमू । ३ संख्या वा परिमाणं वेयत्ता । 



अधि, ८ सू. ४२ ] द्वितीयाध्याये द्वितीय; पादः । २५९ 

स्वरूपपरिमाणमपि तद्गतमीश्वरेण परिच्छिय्येतेति | पुसधतता च॑ महा- 
संख्या । ततश्रेयत्तापरिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसारान्मुच्यन्ते 
तेषां संसारोउन्तवान्संसारित्व॑ं च तेषामन्तवत् । एवमितरेष्वपि क्रमेण 
मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चान्तवर्त्त॑ स्थातू । प्रधाने च सवि- 
कारं पुरुषार्थमीश्वरस्याधिष्ठेय॑ संसारित्वेनामिमत॑ तच्छून्यतायामीश्वर: 
किमधितिछेत् । किंविषये वा सर्वज्ञतेश्वरते स्थाताम्। प्रधानपुर्रुषेध्राणां 
चेवमन्तवस्वे सद्यादिमत्त्वप्रसड्गः । आय्न्तवत्वे च शून्यवादप्रसह्ढ: । 
अथ मा भूदेष दोप इत्युत्तरों विकह्पोडभ्युपगम्येत न प्रधानस्थ पुरुषा- 
णामात्मनश्रेयत्तेश्ररेण परिच्छियत इति, तत ईश्वरस्थ सर्वज्ञत्वाभ्युपग- 

महानिरपरो दोपः प्रसज्येत । तस्मादप्यसंगतस्ताकिकपरियृहीत ईश्वरका- 
रणवाद;: ॥ ४१ ॥ 

८ उत्पच्यसंभवाधिकरणम् । खू० ४२-४५ 
उत्पत्त्यसंभवात् ॥ ४२ ॥ 

येपामप्रकृतिरधिष्ठाता केवलनिमित्तकारणमीश्वरोडमिमतस्तेषां पक्ष; 
प्रद्याख्यातः । येषां पुनः ग्रकृतिश्वाधिष्ठाता चोभयात्मकं॑ कारणमीश्वरो- 
उमिमतस्तेपां पक्षः प्रत्याख्यायते । ननु श्रुतिसमाश्रयणेनाप्येवंरूप एवे- 

खरः प्राइनिधोरितः प्रकृतिश्राधिष्ठाता चेति | श्रुयनुसारिणी च स्घृतिः 

प्रमाणमिति स्थिति: । तत्कस्य हेतोरेष पक्षः प्रद्याचिख्यासित इति । 
उच्यते---यद्यप्येवं जाती यकों 5शः समानत्वान्न विसंवादगोचरो भवत्य- 
स्तत्वंशान्तरं विसंवादस्थानमिद्यतस्तम्रद्याख्यानायारम्भ: । तत्र भाग- 

बता मन्यन्ते । भगवानेवंकोी वासुदेवो निरज्ञनज्ञानखरूपः परमार्थ- 
तत्त्वं, स चतुधोत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेवन्यूहरूपेण संकर्ष- 
णव्यूहरूपेण अशुन्नव्यूहरूपेणानिरुद्धव्यूहरूपेण च । वासुदेवो नाम 
परमात्मोच्यते । संकर्षणो नाम जीव: ै। प्रयुन्नो नाम मनः | अ- 
मनिरुद्धो नामाइंकारः | तेषां वासुदेव: परा प्रकृतिरितरे संकर्षणादयः 
कायेम् । तमित्थंभूत परमेश्वरं भगवन्तममिगमनोपादानेज्यास्वाध्याय- 
. ॥ ब्यूहों मूर्ति: । २ वाक्कायचेतसामबधानपूर्व कं देवतायरहगमनमभिगमनम्, पूजा- 
दृष्याणामजैनमुपादानम् , इज्या पूजा, खाध्यायोष्शाक्षरादिजपः, योगो ध्यानम् । 



२६५ . अ्द्ासूत्रशाइरभाष्यमू।. [ अधि, ८ स्. ४४ 

योगैर्वशतमिट्ठा श्लीणछेशों भगवन्तमेव प्रतिपद्यत इति। तत्र यत्ता- 

बदुच्येत योइसो नारायण: परोडव्यक्ता्मसिद्धः परमात्मा सवोत्मा 

स॒अआत्मनात्मानमनेकधा व्यूह्यावस्थित इति, तन्न निराक्रियते, 'स 

एकधा भवति त्रिधा भवति' (छा० ७॥२६।२ ) इव्यादिश्ुतिभ्यः 

परमात्मनो इनेकधाभावस्याधिगतत्वातू । यद॒पि तस्थ भगवतोउमिगम- 

नाविलक्षणमाराधनमजखस्रमनन्यवित्ततयाभिप्रेयते , तद्पि न प्रतिषि- 

ध्यते । शुतिस्म॒त्योरीग्ररप्रणिधानस्थ प्रसिद्धलात् । यत्पुनरिदमुच्यते 

बासुदेवात्संकर्षण उत्पद्यते संकर्षणान्व प्रद्यृश्नः प्रयुन्नाच्वानिरुद् इति । 

अन्न आूमः--न वासुदेवसंज्ञकापरमात्मन: संकर्षणसंज्ञकस्थ जीबस्यो- 

व्पत्ति: संभवति । अनिद्यत्वादिदोषप्रसज्ञात् | उत्पत्तिमत्वे हि. जीवस्था- 

निद्यत्वादयो दोषाः प्रसब्येरत् । ततश्व नेवास्य भगवल्माप्तिमेक्षिः स्थात् । 

कारणप्राप्तों कार्यस्थ प्रविल्यप्नसज्भगत् । प्रतिपेधिष्याति चाचार्या जीवस्यो- 

स्पत्तिम--'नात्मा5शुते्निट्त्वाच् ताभ्य: ( बत्र० सू० २।३।१७ ) इति। 

तस्माद्संगतषा कल्पना ॥ ४२ ॥ 
नच कतुः करणम् ॥ ४३॥ 

इतश्वासंगतैषा कल्पना । यस्मान्न हि छोके कलु्देवदत्तादे: करण पर- 

श्वायुत्पद्यमान दृश्यते | वर्णयन्ति व भागवता: कतुर्जीबात्संकर्प णसंज्ञ- 

कात्करणं मनः प्रयुम्नसंज्ञकमुत्पयते । करेजाब तस्मादनिरुद्धसंज्ञको5ह- 

कार उत्पद्यत इति । नचेतदृष्टान्तमन्तरेणाध्यवसातुं शक्तुमः । नचैवे- 

भूतां श्रुतिमुपलभामहे ॥ ४३॥ 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥ 
अथापि स्मान्न चेते संकर्षणादयो जीवादिभावेनाभिप्रेयन्ते कि तहीं- 

श्वरा एवैते सर्वे ज्ञानेश्रयेशक्तिबलवीयतेजोभिरेश्वरेषमेंरन्विता अभ्युप- 

गम्यन्ते वासुद्रेवा एवैते सर्वे निर्दोेषा निरधिष्ठाना निरवद्याश्रेति | त- 

स्मान्नाय यथावर्णित उत्पत्त्यसंभवों दोषः प्राप्नोतीति | अन्नोच्यते---एव- 

१ निदोषा रागादिश्त्या:, निरधिष्ठानाः प्रकृत्यजन्याः, निखय्या नाशादिरहिता इलर्थः। . 



अधि. ८ सू. ४५ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः । २६१ 

मपि तद्भ्रतिषेध उत्पतक्त्यसंभवस्थाप्रतिषेधः प्राप्नोस्येवायमुत्पक््यसंभवों 
दोष: प्रकारान्तरेणेल्यभिप्राय/ | कथम् । यदि तावद्यम मभिप्रायः-परस्पर- 
भिन्ना एवैते वासुदेवादयश्रत्वार ईश्वरास्तुल्यधमोणो नेषामेकात्मकत्वम- 
स्तीति,ततो उनेकेश्व रकस्पनानर्थक्यम् , एकेनेवेश्वरेणेश्व रकायेसिद्धे: । सिद्धा - 
न्तहानिश्व । भगवानेवेको वासुदेवः परमार्थतत्त्वमिद्यम्युपगमात् । अथा- 
यमभिप्राय एकस्येव भगवत एते चत्वारों व्यूहास्तुल्यधमोण इति, तथापि 
तद्वस्थ एवोत्पक््यसंभवः । नहि वासुदेवात्संकर्ष णस्पोत्पत्तिः संभवति 
संकर्षणा् प्रयुम्नस्य प्रय्प्नाच्वानिरुद्धस्य, अतिशयाभावात् । भवितव्यं हि 
का्यकारणयोरतिशयेन यथा मद्भूटयो: । नद्यसत्यतिशये काये कारण- 
मित्यवकल्पते । नच पश्चरात्रसिद्धान्तिभिवोसुदेवादिष्वेकस्मिन्सर्वेषु वा 
ज्ञानेश्वयो दितारतम्यक्ृतः कश्चिद्धेदीउ्भ्युपगम्यते । वासुदेवा एवं हि सर्वे 
व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते | नचेते भगवश्यूहाश्वतुःसंख्यायामेवावतिष्ठेरन् , 
्रह्मादिस्तम्बपयेन्तस्य समस्तस्यैव जगतो भगवश्यूहत्वावगमात् ॥ ४४ ॥ 

विप्रतिषधाच ॥ ४० ॥ 
विप्रतिषघश्चास्मिच्छात्र बहुविध उपलमभ्यते गुणगुणित्वकल्पनादिल- 

क्षण; । ज्ञानेश्वयेशक्तिबलवीयेतेजांसि गुणाः, आत्मान एवेते भगवन्तो 
वासुदेवा इत्यादिदशनात् । वेदविप्रतिषेधश्चव॒ भवति । चतुषु वेदेषु पर 
श्रयो5छब्ध्वा शाण्डिल्य इर्द_शास्रमधिगतवानिद्यादिवेदनिन्दादशनात् । 
तस्मादसंगतेषा कल्पनेति सिद्धम्ू ॥४५॥ इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद- 
शिष्यश्री मच्छेकरभगवत्यू ज्यपादकृतों शारीरकमीमांसाभाष्ये हवितीया- 

ध्यायस्य द्वितीय; पादः समाप्त: ॥ २ ॥ 

॥ इति द्वितीयाध्यायस्य सांख्यादिमतानां दुष्टत्वप्रदशन 
नाम द्वितीय! पादः ॥। 



२६२ ब्रह्मसूतरशाइ्रसाष्यम । [ अधि. १ सू. २ द 

हितीयाध्याये तृतीयः पादः । 
[ अन्न पादे पद्ममहाभूतजीवादिश्रुतीनां विरोधपरिहार: । ] 

१ वियदधिकरणम् । छू० १-७ 
न वियदश्नुतेः ॥ १॥ 

वेदान्तेषु तत्र तत्र मिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्रुवत उपलभ्यन्ते । केचि- 
दाकाशस्योत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न | तथा केचिद्वायोरुत्पत्तिमामनन्ति, 
केचिन्न । एवं जीवस्य ग्राणानां च । एबमेव क्रमादिद्वारकोडपि विश्नति- 
षेधः भश्रुयन्तरेषुपलक्ष्यते । विप्रतिषधान्य परपक्षाणामनपेक्षितत्वं॑ स्थापिर्त 
तद्वत्खपक्षस्यापि विग्नतिषेधादेवानपेश्षितत्वमाशझूबे तेतवतः सर्ववेदान्तगत- 
सश्टिधुय्र्थनि्मलत्वाय परः प्रपञ्च आरभ्यते । तद्थनिर्मलत्वे च फर्ले 
यथोक्ताशद्टानिवृत्तिरेव । तत्र प्रथम ताबदाकाशमाश्रित्य चिन्त्यते किम- 

स्थाकाशस्योतत्तिरस्त्युत नास्तीति । तत्र तावल्मतिपद्यते---“न वियदश्रुतेः' 

इति । न खत्वाकाशमुत्पयते । कस्मात् । अश्रुतेः । नश्यस्योत्पत्तिप्रक- 

रणे श्रवणमस्ति । छान्दोग्ये हि 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्विती- 
यम्' ( छा० ६।२।१ ) इति सच्छब्द्वाच्य॑ ब्रह्म प्रकृय “तदेक्षत', “त- 
तेजो5सजत” ( छा० ६।२॥३ ) इति च पडञ्चानां महाभूतानां मध्यम 
तेज आदिंकत्वा त्रयाणां तेजोबन्नानामुत्पत्ति: श्राव्यते । श्रुतिश्व॒ नः प्र- 
माणमतीन्द्रियार्थविज्ञानोत्पत्तो । नचात्र श्रुतिरस्ववाकाशस्थोत्पत्तिप्रति- 
पादिनी । तस्मान्नास्त्ाकाशस्योत्पत्तिरेति || १ ॥ 

अस्ति तु ॥ २॥ 
तुशब्दः पक्षान्तरपरिप्रहे । मा नामाकाशस्य छान्दोग्ये भूदुत्पत्ति:, 

श्रुअन्तरे त्वस्ति | तेत्तिरीयका हि समामनन्ति---“सत्ये ज्ञानमनन्तं अक्ष' 
इति प्रकृत्य “तस्माद्ा एतस्मादात्मस आकाश: संभूतः ( तै० २।१ ) 
इति । ततश्व भ्रुद्योविप्रतिषेघः कचित्तेज:प्रमुखा सृष्टि: कचिदाकाशप्रमु- 
खेति । नन्वेकवाक्यतानयोः श्रुद्योयुक्ता । सत्यम् । सा युक्ता नतु सा- 
वगन्तुं शक्यते | कुतः । “तत्तेजोडछजत” ( छा० ६१२।३ ) इति सहृ- 



अधि, १ सू. ३] द्वितीयाध्याये ठृतीयः पादः । २६३ 

छछुतस्थ स्रष्ठः स्रष्टव्यह्येन संबन्धानुपपत्ते: “तत्तेजोडस्जत', “तदाका- 
शमसजत' इति। ननु सकृच्छुतस्थापि कतुः कर्तव्यद्वयेन संबन्धो दृश्यते, 
यथा सूप॑ पक्त्वोदन पचतीति, एवं तदाकाशं स्ृ्ठा वत्तेजोइसजतेति यो- 

जयिष्यामि । नेव॑ युज्यते । प्रथमजत्बं हि छान्दोग्ये तेजसो5वगम्यते 
तेत्तिरीयके चाकाशस्य । नचोभयोः प्रथमजत्ब॑ संभवति । एतेनेतरश्रु- 
ल्क्षरविरोधोडपि व्याख्यातः । “तस्माद्वा एतस्मादात्मम आकाशः सं- 
भूतः ( ते० २१ ) इत्यत्रनापि तस्मादाकाशः संभूतस्तस्मात्तेज: संभूत- 
मिति सकृच्छृतस्यापादानस्थ संभवनस्य च वियत्तेजोभ्यां युगपत्संबन्धा- 
जुपपत्ते: । 'वायोरप्रमिः ( ते० २।१ ) इति च प्रथगाम्नानात् ॥ २॥ 

अस्मिन्विप्रतिष पे कश्चिदाह--- 

गोण्यर्सभवात् ॥ ३ ॥ 
नास्ति वियत उत्पत्तिरश्रुतेरेव | या त्वितरा वियदुत्पत्तिवादिनी श्रु- 

तिरुदाहता सा गोणी भवितुमहेति | कस्मात् । असंभवात् । नद्याकाश- 
स्योत्पत्ति: संभावयितु शक््या श्रीमत्कणभुगभिप्रायानुसारिषु जीवत्सु । ते 
हि कारणसामग्र्यसंभवादाकाशस्योत्पत्तिं वारयन्ति । समवाय्यसमवायि- 
निमित्तकारणेभ्यो हि किल सर्वमुत्पय्यमानं समुत्पय्मते । द्रव्यस्य चेकजातीय- 

कुमनेक॑ च द्रव्य समवायिकारण भवति । नचाकाशस्येकजातीयकमनेकं 
च द्रव्यमारम्भकमस्ति, यस्मिन्समवायिकारणे सतद्यसमवायिकारणे च त- 
त्सयोग आकाश उत्पयत । तदभावात्गषु तदनुग्रहप्रवृत्त निरममित्तकारणं 

दूरापेतमेवाकाशस्य भवति । उत्पत्तिमतां च तेज:प्रद्धतीनां पूर्वोत्तरका- 
लयोर्विशेष: संभाव्यते प्रागुत्पत्ते: प्रकाशादिकाये न बभूव पश्चात भब- 
तीति । आकाशस्य पुनने पूर्वोत्ततकालयोरवबिशेषः संभावयितु शकयते । 
किं हि प्रागुत्पत्तरनवकाशमसुपिरमच्छिद्रं बभूवेति शक्यतेउ्ध्यवसातुम्। 
पृथिव्यादिवैधर््याध्च॒ विभुत्वादिलक्षणादाकाशस्याजत्वसिद्धिः । तस्मा- 
द्यथा लोक आकाशं कुबोकाशों जात इत्येबंजातीयको गौणः श्रयोगों 
भवति, यथाच घटाकाश: करकाकाशो ग्रहाकाश इत्येकस्याप्याकाश- 
स्यैबंजातीयको भेद्व्यपदेशों गोणो भवति, वेदेपि “आरण्यानाकाश्े- 
ध्वालभेरन्' इति, एवमुत्पत्तिथुतिरपि गोणी द्रष्टज्या ॥ ३ ॥ 
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हाब्दाच | ४ ॥| 
शब्द खल्वाकाशस्यथाजत्व॑ ख्यापयति । यत आह--“वायुश्चान्तरिक्त 

चेतदसतम्' (बृ० २।३।३ ) इति। नहममृतस्योत्पत्तिरुपपद्यते । “आ- 

काशवस्सर्वगतश्व नित्यः इति चाकाशेन त्रह्म सर्वंगतत्वनिद्यत्वाभ्यां 
धर्माभ्यामुपमिमान आकाशस्यापि तो धर्मों सूचयति । नच ताहशस्यो- 
त्पत्तिरुपपद्यते । (स यथानन्तोडयमाकाश एवमनन्त आत्मा वेदितव्य:? 
इति चोदाहरणम् । “आकाशशरीरं ब्रह्म! ( ते० १६२ ), “आकाश 
आत्मा' ( तै० १।७।१ ) इति च । नद्याकाशस्योत्पत्तिमत्त्वे ब्रह्मणस्तेन 
विशेषणं संभवति नीलेनेवोत्पलस्य । तस्मान्निद्ममेवाकाशेन साधारण 
ब्रक्मेति गम्यते ॥ ४ ॥ 

स्याचेकस्प ब्रह्महावदवत् ॥ ५ ॥ 
इदं पदोत्तरं सूत्रम | स्यादेतत् | कथं पुनरेकस्य संभूतशब्दस्य “त- 

स्माह्य एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ( तै० २।१ ) इत्यस्मिन्नधि- 
कारे परेषु तेज:प्रश्नतिष्वनुवर्तमानस्य मुख्यत्व॑ संभवत्याकाशे च गौण- 
स्वमिति । अत उत्तरमुच्यते--स्याब्वैकस्यापि संभूतशब्दस्य विषयविशे- 
पवशाद्वोणो मुख्यश्व प्रयोगो बत्रह्मशब्दवत् । यथेकस्यापि ब्रह्मशब्दस्य 
“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म/ ( ते० ३।२ ) इत्यस्मिन्नधिकारे- 
अन्नादिषु गोण: प्रयोग आनन्दे च मुख्य: | यथा च तपसि त्रह्मविज्ञान- 
साधने अह्यशब्दो भक्त भ्रयुज्यतेडजसा तु विज्ञेये त्रह्मणि तद्बत्। कर्थ 
पुनरजुत्पत्तोी नभसः “एकमेवाद्वितीयम्! (छा० ६।२।१ ) इतीय॑ प्रतिज्ञा 
समशथ्येते । ननु नभसा द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्राभ्नोति । कर्थ च तक्कणि 
शेदिते सब विद्त स्यादिति। तदुच्यते---एकमेवेति तावत्खकायोपेक्ष- 
योपपथते । यथा छोके कश्चित्कुम्मकारकुले पूर्वेग्रुर दण्डचक्रादीनि चोप- 
रुभ्यापरेयुश्व नानाविधान्यमत्राणि प्रसारितान्युपलभ्य ब्रूयान्शदेवैका- 
किनी पूर्वेश्यरासीदिति स च तयावधारणया मृत्कायजातमेव पूर्वेश्व॒नों- 
सीदित्भिप्रेयान्न दण्डचक्रादि, तद्ददह्वितीयश्रुतिरधिष्ठात्रन्तरं वारयति | 

१ अभेदोपचारो भक्ति: । २ कुर्ल शृहम् । ३ अमत्राणि घठादीनि । 
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यथा मसदो5्मत्रप्रकृतेः कुम्भकारोडघिष्ठाता दृश्यते नेव॑ बद्माणो जगत्प्रकृतेर- 
न्यो5धिष्ठातास्तीति। नच नभसापि द्वितीयेन सद्ठितीयं ब्रह्म प्रसज्यते । लक्ष- 

णान्यत्वनिमित्तं हि नानात्वम् | नच प्रागुक्पत्तत्रद्मनभसोलेक्ष णान्यत्वमस्ति 
क्षीरोदकयोरिव संस्ृष्टयोव्योपित्वामूतेत्वादिधर्म सामान्यात् । सर्गकाले तु 
ज्द्य जगदुत्पादयितुं यतते स्तिमितमितरवत्तिष्ठति । तेनान्यत्वमवसीयते । 
तथाच “आकाशहरीरं ब्रह्म ( ते० १।६।२ ) इल्यादिश्रुतिभ्योडपि त्रक्मा- 
काशयोरभेदोपचारसिद्धि: | अतएवं च ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानसिद्धिः । 
अपिच सर्व कार्यमुत्पद्मगानमाकाशेनाव्यतिरिक्तदेशकालमेबोत्पय्ते, त्रह्मणा 
चाव्यतिरिक्तदेशकालसे बवाकाश भवतीति, अतो त्रह्मणा तस्कार्येण च विज्ञा- 

तेन सह विज्ञातमेवाकाश भवति। यथा क्षीरपूर्ण घटे कतिचिदृव्विन्दवः 
प्रक्षिप्ताः सन््तः क्षीरप्रहणिनेब गृहीता भवन्ति, नहि क्षीरप्रहणाइब्बिन्दु- 
ग्रहण परिशिष्यते, एवं त्रह्मणा तत्कार्यश्वाव्यतिरिक्तदेशकालत्वादुद्दीतमेव 

ब्रह्मग्रहणेन नभो भवति । तस्माद्धाक्त नभस; संभवश्रवणमिति || ५ ॥ 
एवं प्राप्त दृदमाह--- 

प्रतिज्ञाइहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 
ध्येनाश्रुतं श्रुव॑ भवद्यमतं मतमविज्ञात विज्ञातम” (छा० ६।१।१ ) इति, 

“आत्मनि खल्बरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सब विदितम! (बू० ४।५।६) 
इति, “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' (मुण्ड० १।१।३ ) 
इति, “न काचन महद्ठहिधों विद्यास्ति' इति चेवंरूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा 
विज्ञायते । तस्या; प्रतिज्ञाया एवमहानिरनुपरोधः स्थातू, यद्यव्यतिरेकः 
कृर्स्नस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयाद्रह्मण; स्थात् | व्यतिरेके हि सत्येकविज्ञानेन 
सब विज्ञायत इतीय॑ प्रतिज्ञा हीयेत । स चाव्यतिरेक एबमुपपयते यदि 
कत्ल वस्तुजातमेकस्माद्रह्मण उत्पद्येत | शब्देभ्यश्व प्रकृतिविकाराव्यतिरे- 
कन्यायेनेव प्रतिज्ञासिद्धिरवगम्यते | तथाहि--येनाशुठ॑ श्रुत॑ भवति' 
इति प्रतिज्ञाय सदादिदष्टान्तिः कार्यकारणाभेद्प्रतिपादनपरेः प्रतिश्षैषा 
समथ्येते । तत्साधनायेव चोत्तरे शब्दाः “सदेव सोम्येद्सप्र आसीदेकसे- 
वाहितीयम (छा० ६२॥१), “तदेक्षत', 'तत्तेजोडसजतब' (छा० ६।२॥३) 

श्३े ब्बू० सु० 
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इत्येव॑ कायेजातं त्रह्मणः प्रदश्योव्यतिरेक प्रदशेयन्ति----'ऐतदात्म्यमिदं 
सर्वम' (छा० ६।८।७) इत्यारभ्याग्रपाठकपरिसमाप्तेः । तथय्ाकाशं न 
ब्रह्मकार्य स्यान्न बत्रद्मणि विज्ञात आकाशं विज्ञायेत, ततश्र प्रतिज्ञाहानिः 
स्यात् । नच प्रतिज्ञाहान्या वेद्स्थाप्रामाण्यं युक्त कतुमू। तथाहि--- 
प्रतिवेदान्त ते ते शब्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञां ख्यापयन्ति 

“इढूं सब यद्यमात्मा' (बृ० २।४।६), “अज्येवेदमम्रतं पुरस्तात्! (मुण्ड० 
२।२।१ १) इत्येवमादयः । तस्माज्वलनादिवदेव गगनमप्युतप्यते । यदु- 
क्तमश्रुतेने वियदुत्पद्यत इति, तदयुक्तं, वियदुत्पत्तिविषयश्रुत्यन्तरस्य 

दार्शितत्वात् “तस्माद्दा एतस्मादात्मसन आकाशः संभूतः” (तै० २॥१ ) 
इति | सर्य दर्शितम् । विरुद्ध तु “तत्तेजोइसजत' इत्यनेन श्रुयन्तरेण । 

न | एकवाक्यत्वात्सवैश्रुतीनाम् । भ्वत्वेकवाक्यत्वमविरुद्धानाम् । इृह 

तु॒विरोध उक्तः, सकृच्छुतस्य स्रष्रः स्रष्टव्यद्वयसंबन्धासंभवाह्रयोश्र 
प्रथमजत्वासंभवाह्विकल्पासंभवाचेति । नेप दोष: । तेज:सर्गस्य तेत्तिरी- 
यके ठृतीयत्वश्रवणात् “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आका- 

शाद्वायु: । वायोरप्रिः (ते० २।१ ) इति । अशक्या हीय॑ श्रुतिरन््यथा 
परिणेतुम्। शक्तया तु परिणेतुं छान्दोग्यश्रुतिस्ताका्श वायुं च 

सटप्ठा तत्तेजोइसजता इति। नहीय॑ श्रुतिस्तजोजनिप्रधाना सती 

श्रुत्यन्तरप्रसिद्धामाकाशस्योत्पात्ति वारयितु शक्तोति | एकस्य वाक्य- 
स्व व्यापारद्यासंभवात्ू । ख्रष्टा त्वेकोषपि कऋ्रमेणानेके ख्रष्टव्यं 

सजेत् । इत्येकवाक्यत्वकल्पनायां संभवन्त्यां न विरुद्धार्थत्वेन श्रुतिही- 
तव्या | नचास्माभिः सक्ृछ्ूतस्थ स्रष्टः स्ष्टव्यद्वयसंबन्धो5मिप्रे- 
यते श्रुयन्तरवशेन संष्टव्यान्तरोपसंग्रहातू । यथाच “सब खल्विद्ं 
ब्रह्म चल्लछान! ( छा० ३।१४।१ ) इलयन्र साक्षादेव सर्वस्य वस्तु- 
जातस्य॒ब्रद्मजत्व॑ श्रयमारणं न प्रदेशान्तरविहित॑ तेज:प्रमुख मुत्पत्ति- 
क्रमं वारयति, एवं तेजसो<पि ब्रह्मजत्व॑ श्रयमाणं न श्रुदन्तरविहिर्त 
नभःप्रमुखमुत्पत्तिक्रम वारयितुमहैति । ननु शमविधानार्थमेतद्वाक्यम् , 
“तज्नछानिति शान्त उपासीत” इति श्रुतेः, नेतत्सृष्टिवाक्य, तस्मादेतन्न 
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प्रदेशान्तरप्रसिद्ध॑ं ऋममुपरोद्धमईतीति । “तत्तेजोडसजत' इत्येतत्सशिवा- 
क्यम् । तस्मादत्र यथाश्रुति ऋरमो ग्रहीतव्य इति । नेत्युच्यते । नहि तेज:- 

प्राथम्यानुरोधेन श्र॒त्यन्तरप्रसिद्धों वियत्पदार्थः परित्यक्तन्यों भबति, पदा- 

थंघर्मत्वाक्कमस्य । अपिच ०तत्तेजोडइसजत' इति नात्र क्रमस्य वाचकः 

कश्चिच्छब्दोइस्ति । अर्थात्तु क्रमोड्बगम्यते । स च “वायोरम्रिः' इत्यनेन 
श्रु्नन्तरप्रसिद्धेन क्रमेण निवायेते । विकल्पसमुच्नयो तु वियत्तेजसो: 
प्रथमजत्वविषयावसंभवानभ्युपगमाभ्यां निवारितों । तस्मान्नास्ति श्रुययो- 
विप्रतिषेघ: । अपिच छान्दोग्ये “येनाश्रुतं श्ुत॑भवति' इसेतां प्रतिज्नां 
वाक्योपक्रमे श्रुतां समर्थयितुमसमाम्नातमपि वियदुत्पत्तावुपसंख्यातव्य, 

किमड्ढ पुनस्तेत्तिरीयके समाम्नातं नभो न संमृहमते । यघज्नोक्तमाकाशस्य 
सर्वेणानन्यदेशकालत्वाद्रह्मणा तत्कार्येश्र सह विदितमेव तद्भवद्यतो न 
प्रतिज्ञा हीयते, नच “एकमेवाह्वितीयम्” इति श्रुतिकोपो भवति, क्षीरोद- 
कवद्गभद्मनभसो रव्यतिरेको पपत्तेरिति । अत्रोच्यते । न क्षीरोदकन्यायेनेद- 

मेकविज्ञानेन सर्वविज्ञान नेतव्यम् । मदादिदृष्टान्तप्रणयनाद्धि प्रकृतिवि- 
कारन्यायेनेवेद सर्वविज्ञानं नेतव्यमिति गम्यते । क्षीरोदकन्यायेन च 
सर्वविज्ञानं कल्प्यमानं न सम्यग्विज्ञानं स्थात् । नहि शक्षीरज्ञानगृहीत- 

स्योदकस्य सम्यग्विज्ञानगृहीतत्वमस्ति । नच वेदस्य पुरुषाणामिव माया- 
लीकवच्नादिभिरथावधारणमुपपद्यते । सावधारणा चेयम् “एकमेवाद्वि- 
तीयम्' इति श्रुति: क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीड्यत । नच स्वकायापे- 
क्षयेदं वस््वेकदेशविषय सर्वविज्ञानमेकमेवाद्वितीयतावधारणं चेति न्यास्यं, 

मृदादिष्वपि हि तत्संभवान्न तदपूर्ववदुपन््यसितव्यं भवति ्वेतकेतों यज्ञ 
सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धो5स्युत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं 
भरुतं भवति' (छा० ६।१।१ ) इतद्यादिना । तस्मादशेषवस्तुविषयमे वेद 
सर्व॑विश्वानं सर्वस्य ब्रह्मकायतापेक्षयोपन्यस्यत इति द्र॒ष्टव्यम् ॥। ६ ॥ 

यत्पुनरेतदुक्तमसं भवाद्रोणी गगनस्थोत्पत्तिश्रुतिरिति । अन्न बूूम;--- 

यावद्विकारं तु विभागो लोकबत् ॥ ७॥ 
तुशब्दो संभवाशद्डाव्यावृत्त्यरयं: 4 न खल्वाकाशोत्पत्तावसं भवाशद्भा 
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कर्तव्या । यवो यावरत्किंचिद्विकारजात॑ दृश्यते घटघटिकोद्ल्वनादि वा 

कटककेयूरकुण्डडादि वा सूचीनाराचनिश्चिशादि वा तावानेव विभागों 
लोके लक्ष्यते । नत्वविक्रतं॑ किंचित्कुतश्रिद्विभक्तमुपलभ्यते । विभाग- 

श्वाकाशस्य प्रथिव्यादिभ्योउवगम्यते । तस्मात्सोषपि विकारों भवितुमहति । 
एतेन दिक्काठ्मन:परमाण्वादीनां कार्यत्वं व्याख्यातम् । ननन््वात्माप्याका- 

शादिभ्यो विभक्त इति तस्यापि कार्यत्वं घटादिवत्आप्रोति | न । “आत्मन 
आकाश: संभूतः' (तै० २।१) इति श्रुतेः । यदि ह्यात्मापि विकारः स्यात्त- 
स्मात्परमन्यन्न श्रुतमितद्याकाशादि सर्वे कार्य निरात्मकमात्मन; कायस्वे 

स्थात् । तथाच शून्यवाद्; प्रसज्येत । आत्मत्वाचात्मनो निराकरणशह्ला- 

नुपपत्ति; । नद्मात्मागन्तुकः कस्यचित् , खयंसिद्धत्वात् । नद्यात्मात्मनः 

प्रमाणमपेक्ष्य सिध्यति । तस्य हि प्रदक्षादीनि प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेय- 

सिद्धय उपादीयन्ते | नद्याकाशादय; पदाथोः प्रमाणनिरपेक्षा; स्वय- 
सिद्धाः केनचिद्भ्युपगम्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वाआ- 
गेव प्रमाणादिव्यवह्दारात्सिध्यति । नचेदशस्य निराकरण संभवति। 

आगन्तुक॑ हि वस्तु निराक्रियते न खरूपम् । य एवं द्वि निरा- 
कता तदेव तस्य स्रूपम् । नह्ग्ररोष्ण्यमप्मिना निराक्रियते । 
तथाहमेवेदानीं जानामि बतेमानं वस्त्वहमेवातीतमतीततरं चाज्ञासिष- 
महमेवानागतमनागततरं च ज्ञास्यामीत्यतीतानागतवतमानभावेनाउन्य- 

थाभवल्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्यथाभावो5स्ति, सर्वदा वरतेमानखभाव- 
त्वात्ू | तथा भस्मीभ्रवत्यपि देहे नात्मन उच्छेदों वतेमानखभावाद- 

न्यथासभावत्व॑ वा न संभावयितु शक््यम् । एवमप्रत्याख्येयसखभावत्वा- 

देवाकायेत्वमात्मनः कार्यत्व॑ चाकाशस्य । यत्तूक्त समानजातीयमनेकं॑ 

कारणद्रव्यं व्योम्नो नास्तीति, तत्रत्युच्यते---न तावत्समानजातीयमे- 
वारभते न भिन्नजातीयमिति नियमोडस्ति । नद्दि तन्तूनां तत्संयोगानां 
च समानजातीयत्वमस्ति, द्रव्यगुणत्वाभ्युपगमात् । नच निमित्त- 

कारणानामपि तुरीवेमादीनां समानजातीयत्वनियमोउस्ति । स्यादेतत् । 
समवायिकारणविषय एवं समानजातीयत्वाभ्युपपमो न कारणान्तर- 
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विषय इति । तदप्यनैकान्तिकम् । सूत्रगोवारैद्येनेकजातीयैरेका रज्जुः 

सज्यमाना दृश्यते | तथा सूजैरूणोदिभिश्व विचित्रान्कम्बलान्वितन्वते । 

स्त्वद्रव्यत्वाद्यपेक्षया वा समानजातीयत्वे कल्प्यमाने नियमानर्थक्यं, 

सर्वैस्य सर्वेण समानजातीयकत्वात् । नाप्यनेकमेवारभते नेकमिति निय- 

मोदस्ति । अणुमनसोरा्रक्मी रम्भाभ्युपगमात् । एकैको हि परमाणुमे- 

नश्वाय॑ कमोरभते न द्वव्यान्तरैः संहयेत्यम्युपगम्यते । द्रव्यासम्भ 

एवानेकारम्भकत्वनियम इति चेत | न । परिणामाभ्युपगमात् । भवेदेष 

नियमों यदि संयोगसचिवं द्रव्य द्रव्यान्तरस्यास्म्मकमभ्युपगम्येत । 

तदेव तु द्रव्य विशेषवद्वस्थान्तरमापथ्यमान कार्य नासाम्युपगम्यते । 

तन्च क्चिदनेक परिणमते सद्टी जायडुरादिभावेन | क्वचिदेक॑ परिणमते 

क्षीरादि दध्यादिभावेन । नेश्वरशासनमस्थनेकमेव कारण कार्य जनय- 

तीति | अतः श्रुतिप्रामाण्यादेकस्माद्रह्मण आकाशादिमहामभूतोत्पत्तिकमेण 

जगजातमिति निश्चीयते । तथाचोक्तमू--“उपसंहारदरशनान्नेति चेन्न 

क्षीरवद्धि| (ब्र० सू० २।१।२४ ) इति । यन्ोक्तमाकाशस्योपत्तो न 

पृर्वीत्तरकालयोर्विशेषः संभावयितु शक््यत इति । तदयुक्तम् | येनेव हि 

विशेषेण प्रथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्यमानं नभः स्वरूपवदिदानीमध्यव- 

सीयते स एवं विशेषः प्रागुत्पत्तनोसीदिति गम्यते । यथा च त्रह्म न 

स्थूलादिमि: प्रथिव्यादिख्वभावैः खमाववत् , “अस्थूछमनणु (३० ३। 

८।८ ) इल्यादिश्रुतिभ्यः, एबमाकाशस्वभावेनापि न खभाववद्नाकाश- 

मिति श्रुतेरबगम्यते । तस्मात्मागुत्पत्तेरनाकाशमिति स्थितम् । यदप्युक्त 

पृथिव्यादिवैधम्योदाकाशस्याजत्वमिति । तद॒प्यसत् । श्रुतिविरोधे सत्यु- 

त्पक््यसं भवानुमानस्थाभासल्वोपपत्ते; । उत्पत्त्यनुमानस्थ च दर्शितत्वात् । 
अनितद्माकाशमनितयगुणाश्रयत्वाद्अटादिवदिद्यादिप्रयोगसंभवाच्च । आत्म- 

न्यनैकान्तिकमिति चेत् | न । तस्यौपनिषद ग्रत्यनिद्यगुणाश्रयत्वासिद्धेः । 

विभुत्वादीनां चाकाशस्योत्पत्तिवादिन प्रद्मसिद्धत्वात् । यचोक्तमेतच्छ- 

ब्दाश्वेति, तत्रासृतत्वश्रुतिस्तावद्विययम्रता विवोकस इतिवबृष्टव्या 

१ द्रव्यान्तरेः समवायिभिः । २ शब्दाश्रयत्वं विशेषः । 
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जत्पत्तिप्रलययोरुपपादितत्वातू । “आकाशवसत्सर्वगतश्च॒ निद्य: इत्यपि 

प्रसिद्धमहन्त्वेनाकाशेनोपमान क्रियते निरतिशयमहन्त्वयाय नाकाशसम- 
त्वाय । यथेषुरिव सविता धावतीति क्षिप्रगतित्वायोच्यते नेषुतुल्यगति- 

त्वाय तद्त् | एतेनानन्तत्वोपमानशभ्रुतिव्योख्याता । “ब्यायानाकाशात् 

इत्यादिश्रुतिभ्यश्च॒ त्रद्मण आकाशस्योनपरिमाणत्वसिद्धि! । “न तस्य 
प्रतिमास्त' (श्वे० ४।१९ ) इति च त्रह्मणोउनुपमानत्व॑ दशेयति । 
“अतोडन्यदातंमः ( बृ० ३।७॥२ ) इति च॒ बत्रह्मणोउन्येषामाकाशादी ना- 
मातेत्व॑ दशेयति । तपसि ब्रह्मशब्दवदाकाशस्य जन्मश्रुतेगोंणत्वमित्ये- 
तदाकाशसंभवश्ुत्यनुमानाभ्यां परिहतम् । तस्माद्क्काय वियदिति 
सिद्धम् ॥ ७ ॥ 

२ मातरिश्राधिकरणम् । स्ू० ८ 
एलेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

अतिदेशोडयम् । एतेन वियब्याख्यानेन मातरिश्वापि वियदाश्रयों वायु- 
व्याख्यातः । तत्राप्येते यथायोगं पक्षा रचयितव्या: । न वायुरुत्पयते 
छान्दोगानामुत्पत्तिप्रकरणेउनाम्रानादितव्येक: पक्ष: । अस्ति तु तेत्तिरी- 
याणामुत्पत्तिप्रररण आम्रानम् “आकाशाह्वायुः (तै० २॥१) इति 

पक्षान्तरम् । ततश्र श्रुद्योर्विप्रतिषेथे सति गोणी वायोरुत्पत्तिश्रुतिरसंभ- 
वादित्यपरोउभिप्रायः । असंभवश्च '“सेपाउनस्तमिता देवता यद्दवायुः' 
(बृ० १।५।२२ ) इव्यस्तमयप्रतिषेघात्, अम्र॒तत्वादिश्रवणाश्व । प्रति- 
ज्ञानुपरोधायावहिकारं च विभागाभ्युपगमादुषयते वायुरिति सिद्धान्त: । 
अस्तमयप्रतिषधो5परविद्याविषय आपेक्षिक; । अम्यादीनामिव वायो- 
रस्तमयाभावात् । क्ृतप्रतिविधान चाम्रतत्वादिश्रवणम् । नलु वायोरा- 
काशस्य च तुल्ययोरुतत्तिप्रकरणे श्रवणाश्रवणयोरेकमेवाधिकरणमुभय- 
विषयमस्तु किमतिदेशेनासति विशेष इति । उच्यते---सल्यमेबमेतत् । 
तथापि मन्दधियां शब्दमात्रकृताशझ्लानिवृत्त्यथोंडयमतिदेशः क्रियते । 
संवगविद्यादिषु द्यपास्यतया वायोम॑हाभागत्वश्रवणात् , अस्तमयप्रतिषेधा- 

दिभ्यश्व भवति नित्नत्वाशक्ला कस्यचिदिति ॥ ८ ॥ 
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३ असंभवाधिकरणम् | छ० ९ 
असंमवस्तु सतो5नुपपत्तेः ॥ ९॥ 

वियत्पवनयो रसंभाव्यमानजन्मनोरप्युत्पत्तिमुपश्रुय॒ अह्यणोषपि भ्र- 

वेत्कुतश्रिदुत्पत्तिरिति स्थात्कस्यचिन्मति: | तथा विकारेभ्य एवाकाशा- 
दिभ्य उत्तरेषां विकाराणामुत्पत्तिमुपश्ुद्याकाशस्थापि विकारादेव त्रह्मण 

उत्पत्तिरिति कश्विन्मन्येत । तामाशझ्लामपनेठुमिदं सूत्रमू---“असंभवस्तु' 
इति ! न खलु॒ त्रह्मण: सदात्मकस्य कुतश्चिदन्यतः संभव उत्पत्तिरा- 
शक्लितव्या | कस्मात् । अनुपपत्तेः । सन्मात्र हि ब्रह्म । न तस्य सन्मा- 
त्रादेवोत्पत्ति:ः संभवति, असत्यतिशये प्रकरृतिविकारभावानुपपत्ते; । नापि 
सद्विशेपाइष्टविपयेयात् । सामान्याद्धि विशेषा उत्पद्यममाना दृश्यन्ते 

मदादेवटादयो नतु विशेषेभ्यः सामान्यम् । नाप्यसतो निरात्मकत्वात्त् । 
“कथमसतः सज्ञायेत' ( छा० ८।७।१ ) इति चाक्षेपश्रवणात् । 'स 

कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः ( श्रे०६।९ ) 
इति च ब्रह्मणो जनयितारं वारयति । वियत्पवनयो: पुनरुत्पत्ति: प्रद॒- 
शिंता नतु त्रह्मण: सास्तीति वैषम्यम् | .नच विकारेभ्यो विकारान्त- 
रोपत्तिदशेनाद्रक्षणो5पि विकारत्ं भवितुमहेतीति मूलप्रकृयननभ्युपगमे- 
इनवस्थाप्रसज्ञात्ू । या मूलगप्रकृतिरभ्युपगम्यते तदेव च नो बत्रह्मेत्य- 
विरोध: ॥ ९ ॥ 

४ तेजोइघिकरणम् | छू० १० 
तेजो5तस्तथा छाह ॥ १० ॥ 

छान््दोग्ये सन््मूलत्व॑ तेजसः श्रावितं, तेत्तिरीयके तु वायुमूलत्बं, तत्र 
तेजोयोनिं प्रति श्रुतिविप्रतिपत्तो सल्यां प्राप्त तावद्भह्मयोनिकं तेज इति । 
कुतः । “सदेव इत्युपक्रम्य 'तत्तेजोडसजत' इत्युपदेशात् । सर्वेविज्ञान- 

प्रतिज्ञायाश् त्रह्मप्रभवत्वे सर्वस्य संभवात् । 'तज्जछान! (छा० ८।७।१ ) 

इति चाविशेषश्रुतेः 'एतस्माज्ञायते प्राण:ः ( मुण्ड० २॥१।३ ) इति 
चोपक्रम्य श्रुद्यन्तरे सर्वस्याविशेषेण त्रद्मजलोपदेशात् | तेत्तिरीयके च॑ 

“स तपस्तप्त्वा । इदं सर्वमर्जत । यदिदं किंच' ( तै० ३॥६।१ ) इल- 
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विशेषश्रवणात् । तस्मात् 'वायोरप्रि' इति क्रमोपदेशो द्रष्टठंयों वायो- 
रनन्तरमप्िः संभूत इति। एवं प्राप्त उच्यते--तेजोइतो मातरिश्वनो 
जायत इति । कस्मात् | तथाह्याह--“वायोरप्रि” इति । अव्यहिते हि 

तेजसो ब्रह्मजत्वे सयसति वायुजत्वे वायोरप्रिरितीयं श्रुतिः कदर्थिता 
स्यात् । ननु क्रमार्थेषा भविष्यतीत्युक्तम | नेति ब्रूम:---“तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाशः संभूतः ( ते० २।१।१ ) इति पुरस्तात्संभवत्यपा- 
दानस्थात्मनः पश्चमीनिर्देशात्, तस्येव च संभवतेरिहाधिकारात् , परस्ता- 
दपि च तंद्धिकारे 'प्थिव्या ओषधय:ः” ( ते० २।१॥१ ) इत्यपादानप- 
अ्वमीदशनाद्वायोरपिरित्यपादानपश्चम्येवेपेति गम्यते। अपिच वायो- 
रूध्व॑मप्रिः संभूत इति कल्प्य उपपदार्थयोगः झुप्रस्तु कारकार्थयोगो 
वायोरग्रिः संभूत इति । तस्मादेपा श्रतिवरायुयोनित्व॑ तेजसोडबगसयति । 
नन्वितवरापि श्रतित्रेह्योनित्व॑ं तेजसोडवगमयति “तत्तेजोड्सजत' इति । 
न । तस्याः पारम्पयेजत्वेडप्यविरोधात् । यदापि दह्याकाशं वायुं च खृध्ठा 
वायुभावापन्न ब्रह्म तेजोडसजतेति कल्प्यते, तदापि बत्रह्मजस्व॑ तेजसो न 
विरुध्यते | यथा तस्याः शत तस्या दृधि तस्या आमिक्षेयादि | दशयति 
च ब्रद्मणो विकारात्मनावस्थानं “तदात्सानं स्वयमकुरुतः ( तै० २।७।१ ) 
इति । वतथाचेश्ररस्मरणं भ्त्रति--“बुद्धिज्ञोनमसंमोह: ( भ० गी० 
१०।४ ) इल्याद्यनुक्रम्य “भवन्ति भावा भूतानां मच एवं प्रथग्विषा:' 

( भ० गी० १०।५ ) इति । यद्यपि बुद्धादयः स्वकारणेभ्यः प्रयक्षं 
भवन्तों दृश्यन्ते तथापि सर्वस्थ भावजातस्य साक्षार्सणाइ्या वेश्वरवंश्य- 
त्वात् | एतेनाक्रमवस्सष्टिवा दिन्यः श्रतयों व्याख्याता: । तासां सर्वथो- 
पपत्ते: | ऋ्मवत्सूृष्टिवादिनीनां त्वन्यथानुपपत्ते: । प्रतिज्ञापि सह्वंश्यत्व- 
मांत्रमपेक्षते नाव्यवहितजन्यत्वमित्यविरोधः || १० ॥ 

१ कदर्थता पीडिता बाधितेति यावत् । २ तदबिकारे संभूयथिकारे । ३ तस्या 
घेनो: श्॒तं तप्न क्षीरं साक्षात्कार्य, दध्यादिक॑ तु ॒ पारम्पर्य जमित्यर्थ: । दधिसंसृष्ट 
कठिनक्षोरमामिक्षा । ४ प्रणाब्या परम्परया । 
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५ अबधिकरणम् । छू०-११ 
आप+४ ॥ ११॥ 

“अतस्तथा ह्याह' इत्यनुवर्तते । आपोडतस्तेजसो जायन्ते । कस्मात् । 
तथा ह्याह---“तदपोडसजत' इति “अप्लेराप: इति चर सति वचने नास्ति 

संशय: । तेजसस्तु सृष्टि व्याख्याय प्रथिव्या व्याख्यास्यन्नपोडन्तरिया- 
मित्याप इति सूत्रयांबभूव ॥ ११ ॥ 

६ पृथिव्यधिकाराधिकरणम् । सू० १२ 
पृथिव्यधिकाररूपटाडदान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 

पता आप पऐेश्वन्त बहयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमस्त जनता 
( छा० ६।२।७ ) इति श्रुयते । तत्र संशय;-- किमनेना न्नशब्देन ब्रीहि- 
यवाद्यभ्येवहाये चोदनादुच्यते किं वा प्रथिवीति । तत्र प्राप्त ताबद्रीहि- 
यवाद्रोदनादि वा परिग्रहीवव्यमिति । तत्र द्यन्नशब्दः प्रसिद्धों छोके 

वाक्यशोषो 5प्येतमर्थमुपोद्रल्यति । “तस्माग्तत्र कच वर्षति तदेव भूयि- 

ए्मन्न॑ भवती ति । ब्रीहियवायेव हि सति वर्षणे बहु भवति न प्रथिवीति । 
एवं प्राप्ते ब्रूम:---पथिव्येवेयमन्नशब्देनाज्यों जायमाना विवक्ष्यत इति । 
कस्मात् । अधिकाराद्रपाच्छब्दान्तराच । अधिकारस्तावत् “तत्तेजोडस- 

जत' “तदपोउसजत' इति महाभूतविषयो वर्तते । तत्र ऋमगप्राप्तां प्रथिवीं 
महाभूत विलय नाकस्माद्रीद्यादिपरिप्रहो न््याय्यः । तथा रूपमपि 

वाक्यवेषे प्ृरथिव्यनुगुणं रृश्यते “यत्कृष्णं तदन्नस्य/ इति । नद्मोदनादेर- 
भ्यवहायेस्थ ऋष्णत्वनियमो5स्ति | नापि ब्रीह्यादीनाम् । नलु एथिव्या 
अपि नेव कृष्णत्वनियमोउस्ति परय:पाण्डु रस्याह्वार्रोहितस्य च॒ क्षेत्रस्य 
द्शनात् । नाये॑ दोषः । बाहुलयापेक्षस्वात् । भूयिष्ठे हि प्थिव्या: ऋृष्ण 
रूपं न नथा श्वेवरोहिते । पोराणिका अपि प्रथिवीच्छायां शार्वरीमुपदि- 
शान्ति | सा च कृष्णाभासेतद्यतः कृष्णं रूप॑ प्रथिग्या इति झिष्यते । 

१ अन्नशब्दोज्यं व्युत्पतत्या श्रसिच्या च ब्रीहियवादाों तद्विकारे चोदने श्रवतेते । 
२ अभ्यवह्यर्य भक्ष्यम्ू॥ ३ अधिकारः प्रकरणम् , रूपं छिज्षम् । ४ पयोवत्पाण्डुरस्प 
अन्नारवद्गोद्दितस्यथ रक्तस्म ५ 
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श्रुट्न्तरमपि समानाधिकारमद््यः प्रथिवीति भव॒ति । तद्यदपां शर 
आसीत्तत्समहन्यत सा प्रथिष्यमवत् (ब्रृ० १।२।२ ) इति च। 
प्रथिव्यास्तु त्रीह्यादेरुत्पत्ति दुशयति---“प्रथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो- 
उन्नम” इति च | एवमधिकारादिषु प्रथिव्याः प्रतिपादकेषु सत्सु कुतो 
श्रीद्यादिप्रतिपत्ति: । प्रसिद्धिरप्यधिकारादिभिरेव बाध्यते । वाक्यशेषो<5पि 

पार्थिवत्वादन्नायस्य॒तह्नारेण प्रथिव्या एवल्ण्यः प्रभवत्व॑ सूचयतीति 
द्रष्टव्यम् । तस्मात्युथिवीयमन्नशब्देति || १२ ॥ 

७ तदभिध्यानाधिकरणम् । स्तू० १३ 
तदनिध्यानादेव तु तछिझात्सः ॥ १३ ॥ 

किमिमानि वियदादीनि भूतानि ख्वयमेव खवबिकारान्सजन्तदयाहो- 
खित्परमेश्वर एवं तेन तेनात्मनावतिष्ठमानो5भिध्यायंस्त त॑ विकार 
सुजतीति संदेहे सति प्राप्त वावत्खयमेव सजन्तीति । कुतः । “आका- 

शाह्यायुवोयोरप्निः' इत्यादिखातव्यभश्रवणात् । नन््वचेतनानां स्वतञ्ञाणां 
प्रवृत्ति: प्रतिपिद्धा । नेष दोष; । ०“तत्तेज ऐश्वत ता आप ऐश्वन्त' 

( छा० ६।२।४ ) इति च भूतानामपि चेतनत्वश्रवणादिति । एवं प्राप्े- 
5मिधीयते--स एवं परमेश्वरस्तेन तेनात्मनावतिष्ठमानों5भिध्यायंस्त॑ त॑ 
विकारं सजतीति | कुतः । तहिद्नात् । तथाहि शाम्रमू---'यः प्रथिव्यां 

तिष्ठन् प्थिव्या अन्तरो य॑ प्रथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यथः 

प्रथिवीमन्तरो यमयति (बृ० ३।७।३ ) इत्येब॑जातीयकं साध्यक्षाणामेव 
भूतानां प्रवृत्ति दशेयति । तथा 'सोडकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इति 

प्रस्तुत्य “सच्च लच्चाभवत् । तदात्मानं ख्यमकुरुत' ( ते० २।६।१ ) इति 
च तस्येव च सर्वात्मभाव॑ दशेयति। यच्त्वीक्षणश्रवणमप्रेजसोस्तत्परमे- 
खेरावेशवशादेव द्रष्टव्यम् “नान्योउतोडस्ति द्रष्टा' (बु० ३।७।२३ ) 
इतीक्षित्रन्तरप्रतिषेधात् , प्रकृतत्वाच सत ईशक्षितुः “तदेक्षत बहु स्थां 
प्रजायेय इत्यन्र ॥ १३ ॥ 

'तोडभूत् । ३ परमेश्वरस्थान्तर्यामिभावेनावेश: संबन्धस्तद्वदद्2ुतेष्वीक्षणं श्रवर्ण नेतावता 
तेषां चेतनत्वं खातदय॑ वेल्यर्थ: । 
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८ विपयेयाधिकरणम् । स्ू० १४ 
विपयेयेण तु क्मोइत उपपद्यते च॥ १४॥ 

भूतानामुत्पत्तिक्रमश्विन्तितः । अथेदानीमप्ययक्रमश्रिन्यते । किम- 
नियतेन कऋमेणाप्यय जतोत्पत्तिक्रमेणाथवा तद्ठिपरीतेनेति । त्रयोडपि 
चोलत्तिखितिप्रठया भूतानां ब्रह्मायत्ताः श्रुयन्ते--“यतो वा इसानि 
भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति । यत्तयन्द्भिसंविशन्ति! 
(ते० ३।१।१) इति । तत्रानियमोडविशेषादिति प्राप्तम् । अथवोत्पत्तेः 
क्रमस्य श्रुतत्वाग्नल्यस्थापि ऋ्रमाकाह्लिग: स एवं क्रमः स्यादिति । एवं 
प्राप्तं ततो जूम:--विपयेयेण ठु प्रल्यक्रमोडत उत्पत्तिक्रमाडूवितुमहेति । 
तथाहि छोके दरइयते येन क्रमेण सोपानमारूढस्ततो विपरीतेत ऋमे- 

णावरोहतीति । अपिच हृश्यते मृदो जात॑ घटशरावाद्यप्ययकाले मृद्धाव- 

मप्येयज्रयश्व जात॑ हिमकरकायब्भावमप्येतीति | अतश्रोपपयत एतत् । 
यत्पथिव्यज्यों जाता सती खितिकाल्व्यतिक्रान्तावपोडपीयादापश् 
तेजसो जाता; सत्यस्तेजोडपीयुः ॥(एवं क्रमेण सूक्ष्म॑ सूक्ष्मतरं चानन्तर- 
मनन्वरं कारणमपीत्य सववे कायेजातं॑ परमकारणं परमसूक्ष्म॑ च त्रह्मा- 
प्येक्लीति वेदिलब्यम्ू ) नहि स्वकारणव्यतिक्रमेण कारणकारणे कार्यो- 
प्ययो न््याय्यः । स्प्वतावप्युत्पक्तिक्रमविपयेयेणेैबाप्ययक्रमस्तत्रतत्र 
दशितः---“जगय्पतिएा देवर्ष प्रथिव्यप्सु प्रलीयते । ज्योतिष्याप: प्रली- 
यन््ते ज्योतिवायों प्रढीयते” इत्येवमादी । उत्पत्तिक्रमस्तूत्पत्तावेव श्रुत- 
त्वान्नाप्यये. भवितुमहति । नचासावयोग्यत्वादष्ययेनाकाहुथते । नहि 
कार्य प्रियमाणे कारणस्थाप्ययो युक्तः कारणाप्यये कार्येस्यावस्थानानु- 
पपत्ते; । कार्याप्यये तु कारणस्यावस्थान युक्त म्दादिष्वेब दृष्टत्यात् ॥१४॥ 

९ अन्तराविज्ञानाधिकरणम् । स्रू० १५ 
अन्तरा विज्ञानमनसी ऋरमेण तदछिड्गदिति 

चेन्नाविशेषात् ॥ १७॥ 
भूतानामुत्पत्तिप्लयावनुछो मप्रतिको मक्रमाभ्यां भवत इत्युक्तम् । 

१ ऋमेण परम्परया । 
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आह्माविरुत्पत्ति: प्रल्यश्वात्मान्त इत्यप्युक्तम् | सेन्द्रियस्य तु मनसो 
बुद्धेश्व सद्भाव: प्रसिद्ध: श्रतिस्म॒ृ्यो: | बुद्धि तु साररथि विद्धि मनः 
प्रमहमेव च । इन्द्रियाणि हयानाहु:' ( कठ० ३।३ ) इययादिलिड्ेभ्यः । 
तयोरपि कर्मिश्रविदन्तराले क्रमेणोत्पत्तिप्रल्यावुपसंग्राह्मो, सर्वस्य वस्तु- 
जातस्य॒न्रह्म जत्वाभ्युपगमात् । अपिचाथर्वण उत्पत्तिप्रकरणे भूताना- 

मात्मनश्रान्तरालि करणान्यन॒क्रम्यन्ते । “एतस्माज्ञायते प्राणो मनः 

सर्वेन्द्रियणि च । खं वायुरज्योतिराप: प्रथिवी विश्वस्य घारिणी! 
( मुण्ड० २।१।३ ) इति । तस्माप्पूर्वोक्तोत्पत्तिप्रठयक्रमभन्जप्रसज्ञो भूता- 
नामिति चेत्। न । अविशेषात् । यदि तावडद्भोतिकानि करणानि ततो भूतो- 
त्पत्तिप्रत्याभ्यामेवैषासुत्पत्तिप्रढद्यों भवत इति नेतयोः ऋमान्तरं मृग्यम् । 
भवति च भोतिकत्वे लिड्>ठ करणानाम । “अन्नमयं हि. सोम्य मन 
आपोमय:ः प्राणस्तेजोमयी बाक' (छा० ६।५॥४ ) इलेवंजातीयकम् | 
व्यपदेशोडपि कचिद्धूतानां करणानां घ॒ ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन नेतव्यः । 
अथ त्वभोतिकानि करणानि तथापि भूतोत्पत्तिक्रमो न करणैर्विशेष्यते 
प्रथम करणान्युत्पद्यन्ते चरम भूतानि प्रथम वा भूतान्युत्पय्यन्ते चरम॑ 
वा करणानीति । आथर्वणे तु समाम्नायक्रममात्र करणानां भूतानां च | 

न तत्रोत्पत्तिक्रम उच्यते | तथान्यत्रापि प्रथगेव भूतक्रमात्करणक्रम 
आम्नायते--'प्रजापतिवों इंदमग्र आसीत्स आत्मानमैक्षत स मनो- 
इस्जत तनमन एवासीत्तदात्मानमेक्षत तद्गाचमस्जत' इल्यादिना । 
तस्मान्नास्ति भूतोत्पत्तिकमस्य भज्ञ: ॥ १५ ॥ 

१० चराचरव्यपाश्रयाधिकरणपम् । ख्ू० १६ 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्थात्तद्मपदेशों 
भाक्तस्तद्भावमावित्वात् ॥ १९॥ 

स्तो जीवस्याप्युत्पत्तिप्रढयो, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इत्येव॑जाती- 

१ अन्यपराः शब्दा लिज्जानीत्युच्यन्ते । २६4 स्थूलमुत्त्तेः प्रारु प्रजापतिः सूत्रात्मा 
आसीत् । 
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यकाहोकिकव्यपदेशात् जातकमोदिसंस्कारविधानाब्ेति स्थात्कस्यचिद्धा- 
न्तिस्तामपनुदामः । न जीवस्योत्पत्तिप्रलयो स्तः, शाल्रफलसंबन्धोपपत्तेः । 
शरीरानुविनाशिनि हि जीवे शरीरान्तरगतेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहाराथों विधि- 
प्रतिबेधावनर्थकी स्थाताम् । श्रुयते च--“जीवापेतं वाव किलेद्ं प्रियते 

न जीबो ग्रियते! (छा० ६।११।३ ) इति । नलु छोकिको जन्ममरण- 
व्यपदेशों जीवस्य दर्शितः । सत्य॑ दर्शित: । भाक्तस्ववेष जीवस्य जन्म- 
मरणव्यपदेशः । किमाश्रयः पुनर्य मुख्यो यद्पेक्षया भाक्त इति। 
उच्यते-चराचरव्यपाश्रयः । स्थावरजड्गजमशरी रविषयों जन्ममरणशब्दौ | 
स्थावरजज्ञमानि हि. भूतानि जायन्ते च प्रियन्ते चातस्तद्विषयों जन्म- 
मरणशब्दों मुख्यों सन््तो तत्खे जीवात्मन्युपर्चर्यते, तद्भावभावित्वात् । 
शरीरप्रादुभोवतिरोभावयोहिं सतोजेन्ममरणशब्दी भवतो नासतोः । 
नहि शरीरसंबन्धादन्यत्र जीवो जातो मृतो वा केनचिहक्ष्यते | “स वा 
अय पुरुषो जायमानः शरीरममिसंपद्ममान: स उत्कामन् प्रियमाण: 
( ब० ४।३।८ ) इति च शरीरसंयोगवियोगनिमित्तावेब जन्ममरणशब्दी 
दशेयति । जातकर्मादिविधानमपि देहमय्रादुर्भावापेक्षमेवर द्रष्टव्यमू । अभा- 
वाज्जीबप्रादुभोवस्य । जीवस्थ परस्मादात्मन उत्पत्तिवियदादीनामिवास्ति 
नास्ति वेल्ेतदुत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यति। देहाश्रय्ों ताबज्जीवस्थ स्थूलछावुत्प- 
त्तिप्रढयों न स्त इयेतद्नेन सूत्रेणावोचत् ॥ १६ ॥ 

११ आत्माधिकरणम् | छू० १७ 
नात्माउश्रुतेनिंद्त्वाच ताभ्यः ॥ १७॥ 

अस्थात्मा जीवाख्य: शरीरेन्द्रियपआराध्यक्ष: कर्मफलसंबन्धी । स 
कि व्योमादिवदुलयते ब्रक्षण आहोस्िद्गद्मवद्वेव नोत्पद्यत इति श्रुतिवि- 
प्रतिपत्तेवियय: । कासुचिरृतिष्वप्रिविस्फुलिन्नादिनिदशनेर्जी वात्मनः 
परस्माद्रक्षण उत्पत्तिराज्नायते, कासुचित्त्वविक्वतस्येव परस्य ब्रह्मणः कार्य- 
प्रवेशेन जीबभाबो विज्ञायते नचोत्पत्तिराप्नायत इति। तत्र प्राप्त ताव- 

१ जीवापेत जीवेन त्यक्तमिदं शरीरम् । 
रे४ ब्र० सू० 



२७८ ब्रह्मसूत्रशाइरभाष्यम्ू । [ अधि. ११ सू. १७ 

दुत्पयते जीव इति । कुतः । प्रतिज्ञानुपरोधादेव । “एकस्मिन्विदिते 
सर्वमिदं विद्तिम” इतीयं प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्थ त्रद्मप्रभवत्वे सति 
नोपरुध्येत । तत्त्वान्तरत्वे तु जीवस्थ श्रतिज्षेयमुपरुध्येत । नचाविकृतः 
पस्मात्मैव जीव इति शकक््यते विज्ञातुं, लक्षणभेदात् । अपहृतपाप्मत्वा- 

दिधर्मको हि परमात्मा, तद्दिपरीतो हि जीव: । विभागाश्वास्य विकार- 

त्वसिद्धि; । यावान्ह्याकाशादि; प्रविभक्त: स सर्वो विकारस्तस्थ चाका- 
शादेरुत्पत्ति: समधिगता । जीवात्मापि पुण्यापुण्यकमों सुखदुःखयुकप्र- 
तिशरीरं प्रविभक्त इति तस्यापि ग्रपत्चोत्पक््यवसर उत्पत्ति बितुमहेति । 
अपिच “यथाऊप्नेः छ्ुुद्रा विस्फुलिज्ला व्युथस्न्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे 
प्राणाः (बुू० २।१।२० ) इति आ्राणादेभग्यजातस्थ सर्टि शिष्ठा सर्व 
एवं आत्मानो व्युच्चरन्ति' इति भोक्तणामात्मनां प्रथक्स्ृष्टि शास्ति | 
“यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिज्ञाः सहखरः प्रभवन्ते सरूपाः | तथाउश्व- 

राहिविधाः सोम्य भावा: भ्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति (मुण्ड० 
२।१११ ) इति च जीवात्मनामुतत्तिप्रल्यावुच्येते । सेरूपवचनात् , 
जीवात्मानो हि. पस्मात्मना सरूपा भ्रवन्ति चेतन्ययोगात् । नच 
कचिद्श्रवणमन्यत्र श्रुत॑ं वारयितुमहति । श्रुल्यन्तरगतस्याप्यविरुद्ध- 

स्याधिकस्पार्थस्थ सर्वत्रोपसंहर्तव्यत्वात् । प्रवेशश्रुतिरप्येवे सति विकार- 
भावापत्त्येव व्याख्यातव्या, “तदात्मानं खयमकुरुत”ः इत्यादिवत्। तस्मा- 
दुत्पद्यते जीव इति । एवं प्राप्ते ब्रूम:--नात्मा जीव उत्पद्यत इति । 
कस्मात् । अश्रुतेः । न्मस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति भूयःसु ग्रदेशेषु । 
नलनु कचिद्श्रवणमन्यत्र श्रुत॑ न वारयतीत्युक्तम् । सत्यमुक्तम् | उत्पचि- 
रेव त्वस्य न संभवतीति वदामः । कस्मात् | निल्त्वाध्च ताभ्य; । चश- 

ब्दादजतवादिभ्यश्र । निद्मत्व॑ हास्य श्रुतिभ्योडवमनन््यते तथाजत्वमविका- 
रित्वमविकृतस्येव त्क्षणो जीवात्मनावस्थानं त्रह्मात्मना चेति। नचेव॑- 
रूपस्थोत्पत्तिरुपपद्यते । ता; का; श्रुवयः । “न जीबो श्रियते' ( छा० 
६।११॥३ ), “स वा एप महानज आत्मा5जरोउमरोउसतो5भयो शर्म 

(++ ०७०---०१७..७०७»०७०७अ ० रा 3 > ड़ जल ५० कील अ चललजजिजर  ्ादथययभयााक्भ- आना 

१ उपरोधों बाघ: । २ सरूपशब्दो जीववाचीति झेषः ॥ 
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(बृ० ४।४।२२ ), “न जायते म्रियते वा विषश्नचित' (कठ० २॥१८ ), 

अजो नित्य: शाश्वतो5यं पुराण: ( कठ० २।१८ ), ०“तत्सट्ठा तद़ेवा- 
नुप्राविशत! (ते० २।६।१ ), “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविशय नामरूपे 
व्याकरवाणि'! (छा० ६।३।२ ), 'स एप इहह प्रविष्ट आ नखाग्रेम्य४ “ 
(बृ० १॥४।७ ), “तत्त्वमसि! (छा० ६।८।७ ), “अहं ब्रह्मास्मि' ( बू० 
१।४।१० ), “अयमात्मा ब्रह्म सवोनुभूः (ब्र० २।५॥१९) इत्येव- 
माद्या निद्यत्ववादिन्यः सत्यो जीवस्योत्पत्ति प्रतिबप्नन्ति । नलु प्रविभ- 
क्त्वाद्विकारों विकारत्वाबोत्पद्यत इत्युक्तम् । अत्रोच्यते---नास्य प्रवि- 
भागः खतो5स्ति । 'एको देव: सर्वभृतेषु गृढ़ः सर्वव्यापी सर्वमभूतान्त- 
राल्मा' (श्वे० ६११ ) इति श्रुतेः । बुद्धाद्यपाधिनिमित्त त्वस्य प्रवि- 
भागप्रतिभानमाकाशस्येव घटादिसंबन्धनिमित्तम । तथाच शाल्रमू--- 
धस वा अयमसात्मा ब्रह्म विज्ञाननमयों मनोमयः प्राणमयश्रश्षुर्मयः श्रोत्र- 

” (बृ० ४।४।५ ) इत्येवमादि त्रह्मण एवाविकृतस्य सतोडप्येक- 
स्थानेकबुद्धधादिमयत्व॑ दुशेयति । तन्मयत्वं चास्य विविक्तसखरूपानमि- 
व्यक्त्या तदुपरक्तस्वरूपत्व॑ स्रीमयो जालम इत्यादिवद्रश्व्यमू । यदपि 
क्चिद॒स्योत्पत्तिप्रत्यश्रवर्ण तद्प्यत एवोपाधिसंबन्धान्नेतव्यम् । उपाध्यु- 
त्प््यास्योत्पत्तिप्रढ्येय. च प्रढयः इति । तथाच द्रशेयति----प्ज्ञान- 
घन एवेतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनइयति न प्रेत्य संज्ञा- 
उस्ति' (ब्ृ० ४॥५।१३ ) इत्ति। तथोपाधिप्रठछय एवारय नात्मविलय 

इत्येतद्प्यत्रेव “मा भगवान्मोहान्तमापीपदन्न वा अहमिमं विजानासि 
न प्रेय्य संज्ञास्ति' इति प्रश्नपूर्वक॑ प्रतिपादयति---“न बा अरे5हं भोहं 
ब्रवीम्यविनाशी वा अरे5्यमात्माव्नुच्छित्तिधमो मात्राउसंसमेस्त्वस्य 

भवति' (बृ० ४।५।१४ ) इति | प्रतिज्ञानुपरोधो5प्यविकृतस्येव अश्णो 
जीवभावाभ्युपगमात् । छक्षणभेदो5प्यनयोरुपाधिनिमित्त एवं । “अत 
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१ जाल्मः कामजडः । स यथा ख््ीपरतन्मः सत्रीमयों व्यपदिश्यते । २ एतेभ्यों 
, देहात्मना परिणतेभ्यो भूतेभ्यः साम्येनोत्थाय जनित्वा तान्येव लीयमानान्यनु पश्चा- 

द्विनश्यति । ३ मोहं मोहकरं वाक्यम् । 
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ऊध्व विमोक्षायेव ब्रूहि! (बृ० ४।३।१५ ) इति च प्रकृतस्येब विज्ञान- 
मयस्यात्मनः सर्वसंसारधर्मप्र्याख्यानेन परमात्मभावप्रतिपादनात् । 
तस्मान्नेवात्मो त्प्यते प्रविलीयते चेति ॥| १७ ॥ 

१२ ज्ञाधिकरणम । छू० १८ 
ज्ञोइघत एवं ॥ १८ ॥ 

स कि. कणभुजानामिवागन्तुकचेतन्यः खतो5चेतन आहोसखित्सां- 
ख्यानामिव नित्यचेतन्यसखरूप एवेति वादिविप्रतिपत्ते: संशयः | कि ताव- 
सआप्तम् । आगन्तुकमात्मनश्रेतन्यमात्ममन:संयोगजमप्रिघटसंयोगजरो- 
हितादिगुणवदिति प्राप्तम् । नित्यचेतन्यत्वे हि सुप्तमूच्छितग्रहविष्टानामपि 
चैतन्य स्थात् । ते प्रष्टठाः सन््तो न किंचिद्वसचेतयामहीति जल्पन्ति 
खस्थाश्य चेतयमाना दृहयन्ते । अतः कादाचित्कचेतन्यत्वादागन्तुकचै- 
तन्य आत्मेति । एवं ग्राप्तेउमिधीयते--ज्ञो नित्यचेतन्योड्यमात्मात एव, 
यस्मादेव नोत्पद्यते परमेव ब्रह्माविक्रतमुपाधिसंपकोज्जीवभावेनावतिष्ठते । 
परस्य हि ब्रह्मणश्रेतन्यस्वरूपत्वमाम्रातम्ू---“विज्ञानमानन्द ब्रह्म ( बृ० 
३।९।२८ ), सं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (ते० २।१।१ ), 'अनन्तरो<बाह्म: 
कृत्लः प्रक्षानघन एवं (बृ० ४।५।१३ ), इवत्यादिषु श्रुतिषु । तदेव 
चेत्परं त्रह्मय जीवस्तस्माज्जीवस्थापि निद्यचेतनन््यसखरूपत्वमग्र्यौष्ण्यप्रकाश- 
बदिति गम्यते । विज्ञानमयप्रक्रियायां च श्रुतयो भवन्ति---“असुप्तः सु- 
प्तामभिचाकशीति' (बृ० ४।३।११ ) “अत्रायं पुरुष: खयंज्योति्भवति' 
(बृ० ४।३।९ ) इति, “नहि विज्ञातुर्विज्ञातेविंपरिलोपो विद्यते! (ब्रु० 
४।३।३० ) इल्येबंरूपाः । “अथ यो वेढेदं जिप्राणीति स आत्मा! ( छा० 
८।१२॥४ ) इति च सर्वे: करणद्वारेरिदं वेदेदं॑ वेदेति विज्ञानेनानुसंधा- 
नात्तद्रपत्वसिद्धि; | नित्यखरूपचेतन्यत्वे घाणादानर्थक्यमिति चेत् । न । 
गन्धादिविषयविशेषपरिच्छेदार्थत्वात् । तथाहि दशेयति---“गैन्धाय प्रा- 

णम्” इत्यादि । यत्तु सुप्तादयो न चेतयन्त इति तस्य श्रुत्यैव परिद्दारो३- 

१ खयमसुप्तो भासमान एवात्मा सुप्तान्वागादीनुपरतव्यापारानभिचाकशीति अभि- 
पर्यति । २ परिच्छेदो वृत्ति:। ३ गन्धाय तद्गोचरान्तःकरणबृत्तये । 



अधि, १३ सू, २० ] द्वितीयाध्याये तृतीय; पादः। २८९ 

भिद्टितः । सुषुप्त प्रकृत्य “यहें तन्न पदयति पश्यन्वे तन्न पश्यति-नहि 
द्रष्टनष्टेविंपरिकोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु वद्टितीयमस्ति ततोडन्यद्वि- 
भक्त यत्पर्येत्” (बृ० ४।३+२३ ) इत्यादिना। एतदुक्त मवति---विष- 
याभावादियमचेतयमानता न चेतन्याभावादिति । यथा वियदाश्रयस्थ 
प्रकाशस्य प्रकाश्याभावादनभिव्यक्तिने सखरूपभावात्तद्वत् । वेशेषिकादि- 
तकेश्व श्रुतिविरोध आभासीभवति । तस्मान्निय्यचेतन्यस्वरूप णएवात्मेति 
निश्चिनुमः ॥ १८ ॥ 

१३ उत्करान्तिगत्यधिकरणम् | छू० १९-३२ 
उत्क्रान्तिगतद्यागतीनाम् ॥ १९ ॥ 

इदानीं तु किंपरिमाणोी जीव इति चिन्तयते । किमणुपरिमाण छउत्त 
मध्यमपरिमाण आहोस्विन्महापरिमाण इति | नज्नु च नात्मोत्पद्यते नित्य- 
चैतन्यश्वायमित्युक्तमू । अतश्र पर णवात्मा जीव इत्यापतति, परस्य 
चात्मनो5नन्तत्वमाम्नात॑, तत्र कुतो जीवस्य परिमाणचिन्तावतार इति । 

उच्यते---सत्यमेतत् । उत्क्रान्तिगद्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य परिच्छेदं 
प्रापपन्ति । खशब्देन चास्य कचिद्णुपरिमाणत्वमाम्नायते । तस्थ सर्व- 
स्थानाकुछत्वोपपादनायायमारम्भ; । तत्र प्राप्त तावदुत्कान्तिगद्ागतीनां 
श्रवणात्परिच्छिन्नोडणुपरिमाणो जीव इति । उत्कानितिस्तावत्---'स यदा- 
स्माच्छरीरादुत्करामति सहेवेतै: सर्वेसत्क्रामति' (कोषीत० ३॥३ ) इति । 
गतिरपि “ये वे के चास्माहोकाठ्यन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति 
( कोषीत० १।२ ) इति | आगतिरपि “तस्माल्ोकात्पुनरेह्मप्मे छोकाय 
कर्मणे' (बृ० ४।४।६ ) इति । आसामुत्कान्तिगद्यागतीनां श्रवणात्परि- 
च्छिन्नास्तावजीव इति प्राप्रोति । नहि विभोश्व रलूनमवकल्पत इति । 
सति च परिच्छेदे शरीरपरिमाणत्वस्थाहेतपरीक्षायां निरस्ततवादणुरा- 

त्मेति गम्यते ॥ १९ ॥ 

खात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 
उत्कान्तिः कदाचिद्चछतोडपि प्रामस्वास्यनिवृत्तिवहेहस्वाम्यनिमृित्त्या 

छल 
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कर्मक्षयेणावकल्पेत । उत्तरे तु ग्यागती नाचरूुतः संभवतः | खात्मना 
हि तयो; संबन्धो भवति, गमेः कतेस्थक्रियात्वात्ू । अमष्यमपरिसाणस्य 
च गद्यागती अणुत्व एबं संभवतः । सत्योश्व गद्यागद्योरुत्कान्तिरप्यप- 

खप्तिरेव देहादिति प्रतीयते । नद्यनपस्तप्तस्य देहाद्वयागती स्थाताम् | 
देहप्रदेशानां चोत्कान्तावपादानत्ववचनात् । “चक्षुषो वा मूप्नों बान्येभम्यो 
वा शरीरदेशेभ्य:ः (बृ० ४।४।२ ) इति। “'स एतास्तेजोमात्राः सम- 
भ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति! (ब्वृू० ४।४।१ ), 'शुक्रमादाय पुन- 

रेति खानम! (बृ० ४।३।१९ ) इति चान्तरे5पि शरीरे शारीरस्य गदा- 
गती भवतः । तस्मादृष्यस्याणुत्वसिद्धिः || २० ॥ 

नाणुरतऋतेरिति चेन्नेतराघिकारात् ॥ २१ ॥ 
अथापि स्थान्नाणुरयमात्मा । कस्मात् । अतच्छुतेः । अणुत्वविपरीत- 

परिमाणश्रवणादित्यर्थ: । 'स वा एप महानज आत्मा यो5यं विज्ञनमय; 

प्राणेषु) (बृ० ४।४।१२ ), आकाशवत्सवंगश्व नितल्:, “सट्ं ज्ञान- 

मनन्तं ब्रह्मा (ते० २।१।१ ) इसल्येबंजातीयका हि श्रुतिरात्मनो5णुत्वे 
विप्रतिषिध्येतेति चेत् । नेष दोषः'। कस्मात् । इत्तराधिकारात् । परस्य 
ह्यात्मनः प्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरश्रुतिः । परस्पेबात्मनः प्राधान्येन 
वेदान्तेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वातू । विरज; पर आकाशादिलयबंविधाश् 
परस्येबात्मनस्तत्र तत्र विशेषाधिकारात् । ननु 'योड्य विज्ञानमयः प्रा- 
णेषु' (बृ० ४।४।२२ ) इति शारीर एवं महत्त्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दि- 
इयते । शाक्षर॒स््या त्वेष निर्देशों वामदेववद्ष्टव्य; । तस्मात्प्राज्ञविषयत्वा- 
त्परिसाणान्तरश्रवणस्य न जीवस्याणुत्य॑ं विरुष्यते ॥ २१ ॥ 

खदाब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२॥ 
इतश्वाणुरात्मा यतः साक्षादेवास्याणुत्ववाची शब्दः श्रुयते---'एपो5- 

णुरात्मा चेतसा वेदितज्यो यस्मिन्प्राण: पश्चघा संविवेश' ( मुण्ड० 
३।१।९ ) इति । प्राणसंबन्धान्च जीव एवायमणुरमिद्दित इति गम्यते । 

१ अपादानत्वमवधित्वम् । < इतराधिकारात् ब्रह्मप्रकरणात् । 
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तथोन्मानमपि जीवस्याणिमान॑ गमयति---“बालोग्रशतभागस्य झतधा :- 
कल्पितस्थय च । भागो जीवः स विज्ञेय:ः (श्लवे० ५।८) इति । आरा- 
ग्रमात्रो ह्मवरोडपि दृष्ट:' (श्रे० ५८ ) इति चोन््मानान्तरम् ॥ २२॥ 

नन््वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिविरुध्यते । दृहयते च 
जाह्वीहदनिमग्नमानां सर्वोद्नशेद्योपलब्धिनिदाघसमये च सकलरशरी रप- 
रितापोपलछब्धिरिति । अत उत्तरं पठति--- 

अविरोधञ्न्दनवत् ॥ २३ ॥ 
यथा द्वि हरिचन्दनबिन्दुः शरीरेकदेशसंबद्धोडपि सन््सकलदेहृव्या- 

पिनमाहादं करोत्येवमात्मापि देहेकदेशस्थः सकलदेहज्यापिनीमुपलब्धि 
करिष्यति । त्वक्संबन्धनाधच्वास्य सकलशरीरगता वेदना न विरुध्यते । 
त्वगात्मनोहिं संबन्धः रृत्लायां त्वचि वतेते त्वक्च ऋत्स्नरशरीरव्यापि- 
नीति ॥ २३ ॥ 

अवस्थितिवेदेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्ूदि हि ॥२४॥ 
अन्नाह यदुक्तमविरोधश्वन्दनवद्ति, तद्युक्त दृष्टान्तदाष्टो न्तिकयोर- 

तुल्य॒त्वात् । सिद्धे ह्यात्मनो देहदेकदेशस्थत्वे चन्दनदृष्टान्तो भवति | श्रयक्षे 
तु चन्दनस्थावस्थितिवेशेष्यमेकदेशस्थत्व॑ सकलदेहाहाद्न॑ च । आत्मनः 

पुन; सकलदेहोपलब्धिमान्न प्रत्मक्ष॑ नेकदेशवर्तित्वम् । अनुमेयं तु तदिति 
यद्प्युच्येत । नचात्रानुमार्न संभवति । किमात्मनः सकलशरीरगता 
बेदना त्वगिन्द्रियस्येव सकलदेहव्यापिन; सतः किंवा विभोनेभस इहवा- 

होस्विश्वन्दन बिन्दो रिवाणो रेकदेशस्थस्पेति संशयानतिबृत्तेरिति । अन्नो- 
चउ्यते---नायं दोष: । कस्मात् । अभ्युपगमात् । अभ्युपगम्यते ह्मात्म- 
नोउपि चन्दनस्येव देहेकदेशबृत्तित्वमवस्थितिवेशेष्यम् | कथमित्युच्यते । 
हृदि होष आत्मा पठ्यते वेदान्तेषु । 'हृदि होेष आत्मा ( प्रअ० ३॥६ ), 
धस॒ वा एप आत्मा हृदिं' ( छा० ८।३।३ )। “कतम आत्मेति योड्य॑ 
विज्ञानमयः ग्राणेषु हथ्न्तज्योतिः पुरुष: (बृ० ४।३।७ ) इल्याद्यपदे- 

१ उद्धुल्य मानमुन्मानम्। ३ बालूः केशः । ३ तोन्रओतायःशल्ाकाग्रमाराग्रे तस्मा- 
बुद्धूता मात्रा माने यस्य स जीवस्तथा । 
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शेभ्यः । तस्माइष्टान्तदाष्टोन्तिकयोरवेषम्याद्क्तमेवैतद्विरोधश्वन्दनव- 
दिति ॥ २४ ॥ 

गुणाद्वा लोकबत ॥ २७॥ 
चेतन्यगुणव्याप्रेवीड5णोरपि सतो जीवस्य सकलदेहव्यापि कारये न विरु- 

ध्यते | यथा लोके मणिप्रदीपप्रभ्नतीनामपवरकैकदेशावर्तिनामपि प्रभाउप- 
वरकव्यापिनी सती रृत्ल्लेडपवरके कार्य करोति तद्ठतू। स्यात्कदाचिश्व- 
न्दनस्य सावयवत्वात्सूक्ष्मावयवविसपेणेनापि सकलदेह आह्ाादयितृत्व॑ न 

त्वणोर्जीवस्थयावयवाः सन्ति यैरयं सकलदेहं विप्रसपदिदाशइब गुणाद्दा 
लोकब दित्युक्तम् ॥॥ २५ ॥ 

कथ पुनगुणो गुणिव्यतिरेकेणान्यत्र वर्तेत । नहि पटस्य शुद्दो गुणः 
पटव्यतिरेकेणान्यत्र वर्तमानो दृश्यते । प्रददीपप्रभावद्धवेदिति चेत् । 
न | तस्या अप द्रव्यत्वाभ्युपगमात् | निबिडावयबं हि तेजोद्रन्यं प्रदीपः । 
प्रविरछावयव॑ तु तेजोद्रव्यमेव प्रभेति । अत उत्तरं पठति--- 

व्यतिरेको गन्धवत् ॥ २६ ॥ 
यथा गुणस्थापि सतो गन्धस्य गन्धवद्गव्यव्यतिरेकेण वृत्तिभवति | 

अप्राप्रेष्षपि कुसुमादिषु गन्धवत्सु कुसुमगन्धोपलब्घेः । एबमणोरपि 
सतो जीवस्य चेतन्यगुणव्यतिरेको भविष्यति । अतश्वानेकान्तिकमेतह्ु- 
णत्वाद्रपादिवदाश्रयविस्कछेषानुपपत्तिरेति । गुणस्येत्र सतो गन्धस्याश्रय- 
विश्लेषद्शनात् । गन्धस्यापि सहेवाश्रयेण विश्छेष इति चेत् । न । यस्मा- 
न्मूलद्रव्याहिशलेषस्तस्थ॒क्षयप्रसनज्ञात् । अक्षीयमाणमपरि वत्पूववावस्थातो 
गम्यते । अन्यथा तत्पूवोवस्थेगुरुत्वादिभिह्येत । स्थादेतत् । गन्धाश्र- 
याणां विश्िष्टानामवयवानामल्पत्वात्सन्नपि विशेषो नोपरक्त्यते । सूक्ष्मा 
हि गन्धपरमाणव; सर्वतो विप्रस्प्ता गन्धबुद्धिमुत्पादयन्ति नासिकापु- 
टमलुप्रविशन्त इति चेत् । न । अतीन्द्रियत्वात्परमाणूनां स्फुटगन्धोपछ- 
व्येश्न नागकेसरादिषु । नच छोके प्रतीतिगेन्धवद्गव्यमाघातमिति । गन्ध 
एवाध्ात इति तु छोकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्वाश्रयव्यतिरेकानुपल- 

१ गुणस्थ द्वन्यव्यतिरेक आश्रयविश्छेषः । 
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ब्येगेन्धस्याप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक इति चेत् । न । प्रत्यक्षवादनुमानात्र- 

वुत्ते: । तस्मायग्यथा छोके दृष्ट तत्तयैवानुमन्तव्य निरूपकेनोन्यथा । 

नहि रसो गुणो जिहयोपलछभ्यत इत्यतो रूपादयोउपि शुणा जिह्ृवैवोप- 

लम्येरज्निति नियन्तुं शक्ष्यते || २६ ॥ 

तथाच दरायति ॥ २७॥ 
हृदयायतनत्वमणुपरिमाणत्व॑ चात्मनोउभिधाय तस्येव “आ लोमभ्य / 

आ नखाप्रेभ्ः (छा० ८।|८।१ ) इति चेतन्येन गुणेन समस्तशरीर- 

व्यापित्व॑ं दुशेयति ॥| २७ ॥ 

पृथगुपदेशात् ॥ २८ ॥ 
धप्रक्षया झरीरं समारुह्म ( कोषी० ३।६ ) इति चात्मप्रज्ञयोः कठे- 

करणभावेन प्रथगुपदेशाबैतन्यगुणेनेवास्य शरीरव्यापिता गम्यते | “त- 

देषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय (ब्ृ० २।१।१७) इति च॑ 

कतुः शारीरात्प्रथग्विज्ञानस्योपदेश एतमेवामिप्रायमुपोद्टछयति तस्मा- 

दणुरात्मेति ॥ २८ ॥ 
एवं प्राप्ते ब्रूम:--- 

तहुणसारत्वाक्तु तद्मपदेशः प्राज्ञवत् ॥ २९ ॥ 
तुशब्दः पर व्यावर्तयति । नेतद॒स्थणुरात्मेति । उत्पत्त्यश्रवणाद्धि पर- 

स्थेव तु ब्रद्मणः प्रवेशश्रवणात्तादात्म्योपदेशान्व परमेव जहा जीब इत्युक्तम् । 

परमेव चेद्गुआ्न जीवस्तस्माद्यावप्परं त्रद्म,तावानेव जीवो भवितुमहँति । परस्य 

च ब्रद्मणो विभुत्वमाम्नातम् | तस्माद्विभुजीवः । तथाच 'स वा एब महानज 

आत्मा यो5्य विज्ञानमयः प्राणेषु' (बृ० ४।४।२२) इस्ेबेजातीयका जीव- 

बिषया विभुत्ववादाः श्रौताः स्मातोश्व समर्थिता भवन्ति । नचाणो- 
जीवस्य सकलशरी रगता वेदनोपपद्मयते । त्वक्संबन्धात्स्यादिति चेत् । न । 
कण्टकतोदने5पि सकदुशरीरगतैब वेदना प्रसज्येत । त्वक्षण्टकयोर्टि सं- 
योग: ऋृत्ल्ायां त्वचि वर्तते त्वक्च कृत्छशरीरव्यापिनीति । पादृतलढ- 

१ विज्ञानमिन्द्रियाणां ज्ञानशक्ति विज्ञानेन चेतन्यगरणेनादाय झ्लेत इत्ययें: । 
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एवं तु कण्टकनुन्नो वेदनां प्रति छभते। नचाणोगुणव्याप्तिर्पपयते, . 

गुणस्थ गुणिदेशत्वात् । गुणत्वमेव दि गुणिनमनाश्रिय गुणर्थ हीयेत ॥ 
प्रदीपत्रभायात्र द्र॒व्यान्तरत्व॑ं व्यास्यातम् । गन्घोडपि गुणत्वाभ्युपगमा- 
त्साश्रय एव संचरितुमहेति । अन्यथा गुणत्वद्दानिप्रसन्ञात् । तथाचोक्त 
द्ैपायनेन-“उपल्बभ्याप्सु चेद्टन्ध॑ केचिद्रयुरनेपुणाः । प्रथिव्यामेव 
विद्यादपो वायुं च संभ्रितम' इति । यदि च-चैतन्यं जीवस्य समस्त 
शरीर व्याप्रयान्नाणुजजीवः स्थात् । चेतन्यमेव हास्य स्वरूपमम्रेरिवोष्ण्य- 
प्रकाशौ । नात्र गुणगुणिविभागो विद्यत इति शरीरपरिमाणत्व॑ च॒ प्र- 
व्याख्यातम् । परिशेषाद्विभुजीवः । कर्थं तह्ोणुत्वादिव्यपदेश इत्मत आहू- 
तद्दुणसारत्वात्त॒तब्यपदेश इति । तस्या बुद्धेंगुणासद्गुणा इच्छा देषः 
सुख दुःखमित्येवमादयस्तक्गुणाः सारः प्रधान यस्यात्मनः संसारित्वे सं- 
भवति स तदह्दुणसारस्तस्य भावस्तद्लुणसारत्वम् । नहि बुद्धेगुणैर्विना केव- 
लस्यात्मनः संसारित्वमस्ति । बुद्धुपाधिधमोध्यासनिमित्त हि कठेत्वभो- 
क्तत्वादिलक्षणं संसारित्वमकतुरभोक्तुश्चासंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत आ- 
त्मनः । तस्मात्तह्डुणसा रत्वाह्ुद्धिपरिमाणेनास्य परिमाणव्यपदेशः | तदुत्का- 
न्यादिभिश्चास्पोत्कान्द्ादिव्यपदेशो न खत: । तथाच-“बालाग्रशतभागस्य 
झतधथा कल्पितस्य च । भागो जीव: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते' 
( श्रे० ५९ ) इत्पणुत्वं जीवस्योक्त्वा तस्येव पुनरानन्त्यमाह । तथैवमेव 
समझ्जसं स्थाद्ययोपचारिकमणुत्व॑ जीवस्य भवेत्पारमार्थिकं चानन्तयम् । 
नह्युभयं मुख्यमवकल्पेत । नचानन्त्यमोपचारिकमिति शक्यं विज्ञातुम् , 
सर्वेपनिषत्सु त्रह्मात्मभावस्थ प्रतिपिपादयिषितत्वात् । तथेतरस्मिन्नप्युन्माने 
'बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चेव आराम्रमात्रो छावरोडपि दृष्टः (श्रे० ६८ ) 
इति च बुद्धिगुणसंबन्धेनेवारा्रमात्रतां शास्ति न खेनैवात्मना। “ए- 
षो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्य (मुण्ड० ३॥१॥९ ) इत्यच्नापि न जीव- 
स्थाणुपरिमाणत्वं शिष्यते, परस्थेवात्मनश्रक्षुराद्रनवग्राह्मत्वेन ल्लानप्रसाद- 
गम्यस्वेन च अ्रकृतत्वातू । जीवस्थापि च मुख्याणुपरिमाणत्वानुप- 

पत्ते: । तस्माइुजोनत्वामिप्रायमिद्मणुत्ववचनमुपाध्यभिप्राय॑ वा द्रष्ट- 
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व्येम् । तथा “अक्षया शरीर समारुहय ( कोबी० ३१६ ) इत्येबंजाती- 
यकेष्वपि' भेदोपदेशेषु बुद्धेबोपाधिभूतया जीवः शरीरं समारुकेत्येव॑ 
योजयितव्यम् । व्यपदेशमाज्न वा, शिलापुत्रकस्य शरीरमित्यादिवत् | 

 नह्नत्र गुणगुणिविभागोडपि विद्यत इत्युक्तम् । हृदयायतनत्ववचनमपि 
बुद्धेरेव तदायतनत्वात् । तथोत्करान्त्यादीनामप्युपाध्यायत्ततां दशेयति--- 

_“क्स्मिक्वहमुत्कान्त उत्कान्तो भविष्यासि कस्मिन्बा प्रतिष्ठिते प्रति- 
छास्यामीति' (अ्श्न७-क३ ) “स प्राणमरूजत' (त्र०- ६।४ ) इति। 
उत्कान्यभावे द्वि गद्यागद्योस्प्यमावो विज्ञायते । नद्यनपसृप्तस्य देदाद्र- 

लागती स्थाताम् । एवमुपाधिगुणसारत्वाजीवस्याणुत्वादिव्यपदेश; प्राज्ञ- 
व॒त् । यथा भ्राज्षस्य परमात्मनः सगुणेषृपासनेषूपाधिशुणसारत्वादणीय- 

सत्वादिष्यपदेश:---“अणीयान्त्रीहेवों यवाद्रा (छा० ३।१।॥१४।२ ) “म- 
नोमयः प्राणशरीरः सर्वगन्धः सर्वरसः सत्यकामः सत्यसंकल्प:? (छा० 
३।१४।२ ) इल्योबंप्रकारस्तद्वत् । स्थादेतयदि बुद्धिगुणसारत्वादात्मनः 
संसारित्व॑ कल्प्येत, ततो बुद्धवात्मनोर्मिन्नयो: संयोगावसानमवयं- 
भावीद्यतो बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो विभक्तस्यानालक्ष्यस्वाद्सत्त्वमसंसा- 
रित्वं वा प्रसज्येतेति ॥ २९ ॥ 

अत उत्तरं पठति--- 

यावदात्म मावित्वाच न दोषस्तदशेनात् ॥ ३० ॥ 
नेयमनन्तरनिर्दिष्टदोषप्राप्रिराशकहुनीया । कस्मात् । यावदात्मभावि- 

त्वाह्ुद्धिसंयोगस्य । यावदयमात्मा संसारी भवति, यावदस्य सम्यग्द- 

शेनेन संसारित्व॑ न निवर्तते, तावदस्प बुद्धा संयोगो न शाम्यति । 
यावदेव चाय॑ बुद्ध॒पाधिसंबन्धस्तावज्जीवस्थ जीवत्व॑ संसारित्व॑ं च | प- 
रमार्थतस्तु न जीवो नाम बुद्धयपाधिसंबन्धपरिकल्पितसरूपव्यतिरेके 
णास्ति । नहि नित्यमुक्तसखरूपात्सर्वज्ञादीध्वरादन्यश्रेतनो धातुर्द्धितीयो 
वेदान्तार्थनिरूपणायामुपलभ्यते । “नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा श्रोता मनन््ता 
विज्ञाता' (बृ० ३।७२३ ), “ान्यदतोउस्ति द्रष्ट श्रोह्ठ मन््त विज्ञाड' 
(छा० ६।८।७ ), “तस्वमंसे' (छा० ६।९॥६ ), “अहं ज़ल्मास्मि' 



3८८ बद्यसूत्रशाकुरभाष्यमू । [ अधि. १३ सू. ३१ 

(बर० १।४।७ ) इल्यादिश्वुतिशतेम्यः । कर्थ पुनरबगम्यते यावदात्म- 
भावी बुद्धिसंयोग इति । तदशेनादिद्याह । तथाहि शार्ख दशेयति-- 
“ोड्यं विज्ञानमयः श्राणेषु हय्यन्तज्योतिः पुरुष: स समानः सन्नुभो 
लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीब (ब्वू० ४।३।४ ) इत्यावि । 
तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय इल्येतदुक्त भवति। भ्रदेशान्तरे “विज्ञान- 
मयो मनोमयः प्राणमयश्रछ्ुमयः श्रोत्रमयः' इति विज्ञानमयस्य मनआ- 
दिभिः सह पाठात् | बुद्धिमयत्वं च तद्गुणसारत्वमेवाभिप्रेयते । यथा 
छोके श्रीमयो देवदत्त इति ख्रीरागादिप्रधानोउमिधीयते तद्बत् । 'स 
समानः सन्नुभो छोकावनुसंचरति' इति च छोकान्तरगमने<5प्यवियोगं 
बुद्धा दशेयति । केन समानस्तयेव बुद्धबेति गम्यते संनिधानात् । तन्च 
द्शेयति---ध्यायतीव लेलायतीव॑ (बृु० ४।३।७ ) इति। एतदुक्तं 

भवति---नायं खतो ध्यायति, नापि चलति, ध्यायन्त्यां बुद्धों ध्याय- 
तीव चलन्यां बुद्धो चछतीवेति । अपिच मिथ्याज्ञानपुर:सरो5यमात्मनो 
बुद्धयपाधिसंबन्ध: । नच मिथ्याज्ञानस्थ सम्यख्ज्ञानादन्यत्र निवृत्तिर- 
स्तीव्यतो यावद्गुद्मात्मतानवबोधस्तावदयं बुद्धय॒पाधिसंबन्धो न शाम्यति । 
दशेयति च--“वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात् । 
तमेव विदित्वातिम्ृत्युमेति नान््य: पन्था विद्यतेडयनाय (ब्रेता० ३॥८) 

इति ॥ ३० ॥ 

नलु सुषुप्तप्रठययोने शकयते बुद्धिसंबन्ध आत्मनो 5भ्युपगन्तुम् । संता 
सोम्य तदा संपन्नो भवति स्रमपीतो भवति' (छा० ६।८।१) इति वचनात् । 

कत्सविकारप्रलयाभ्युपगमाच्च । तत्कथं यावदात्मभावित्वं बुद्धिसंबन्धस्येत- 

त्रोच्यते---- 

पुंस्त्वादिवत्त्वस्थ सतो5भिव्यक्तियोगात् ॥ ३१ ॥ 
यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव बाल्यादिष्वनुपलम्य- 

मानान्यविद्यमानवद्मिप्रेयमाणानि योवनादिष्वाविभेवन्ति, नाविद्यमा- 

.._१ विज्ञानमयों बुद्धिपचुर:। २ आदित्यवण खप्रकाशम्। तमसः परस्तादज्ञानास्पृष्टम् । 
३ सता परमात्मना । ४ पुंस्त्व॑ रेत:, आदिपदेन इमश्वादिप्रहः । 



अधि, १४ सू. ३३ ] टवितीयाध्याये ठतीयः: पादः। २८९ 

नान्युत्पथन्ते पण्ढादीनामपि तदुत्पत्तिप्रसञ्ञातू, एवमयमपि बुद्धिस॑- 
बन्धः शक्तयात्मना विद्यमान एबं सुपुप्तत्रछययोः पुनः प्रबोधप्रसवयोरा- 

विभवति । एवं छ्ेतद्ज्यते । नश्याकस्मिकी कस्यचिदुत्पत्ति: संभवति। 
अतिप्रसज्ञात् । दशयति च सुषुप्तादुत्थानमविद्यात्मकबीजसडद्धावकारि- 
तम्---“सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामद् इति', “त इद्द व्याप्रो वा 

सिंहो वा (छा० ६।९।३ ) इल्यादिना। तस्मात्सिद्धमेतद्यावदात्मभावी 
बुद््याद्यपाधिसंबन्ध इति ॥ ३१ ॥ 

नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसज्ञो बन्यतरनियमो वाउन्यथा ३२ 
तच्चात्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनो बुद्धिर्विज्ञान॑ चित्तमिति चाने- 

कधा तत्र तत्राभिल्प्यते | कचिश्व वृत्तिविभागेन संशयादिवृत्तिक सन 

इत्युच्यते, निःश्वयादिद्वत्तिकं बुद्धिरिति । तद्चेवं भूतमन्तःकरणमवश्यमस्ती- 
द्भ्युपगन्तव्यम् । अन्यथा ह्यनभ्युपगम्यमाने तस्सिन्नित्योपलछब्ध्यनुपलछू- 
ज्पिप्रसड्र:ः स्थयात्। आस्मेन्द्रियविषयाणामुपछव्धिसाधनानां संनिधाने 
सति निद्यमेबोपलब्धिः प्रसज्येत । अथ सत्पपि हेतुसमवधाने फलाभा- 

वस्ततो नित्यमेवानुपलव्धिः प्रसज्येत । नचेव॑ हृश्यते । अथवान्यतरस्था- 
त्मन इन्द्रियस्थ वा शक्तिप्रतिबन्धो5भ्युपगन्दव्य: । नचात्मनः शक्ति- 
अतिबन्धः संभवति । अविक्रियत्वात् । नापीन्द्रियस्थ । नहि तस्थ पूर्वो- 
त्तरयो: क्षणयोरप्रतिबद्धशाक्तिकस्थय सतो5कस्माच्छक्ति: प्रतिबध्येत । व- 
स्मायस्यावधानानवधानाभ्यामु पलूब्ध्यनुपलब्धी भवतस्तन्मनः। तथाच 
श्रुतिः---अन्यन्नमना अभूव॑ नादशेमन्यत्रमना अभूव॑ नाश्रोषम्! (ब्रू० 

१।५।३ ) इति, 'मनसा झोव पश्यति मनसा शझणोति' (बृ० १॥५॥३ ) 
इति । कामादयश्चास्य वृत्तय इति दशेयति 'कामः संकस्पो विचिकित्सा 
अद्भाउश्रद्धा घृतिरधृतिहीधीभीरित्येतत्सब मन एवं (बृ० १॥५।३ ) 
इंति । तस्मायुक्तमेतत् “तहुणसारत्वात्तव्यपदेशः:' इति ॥| ३२ ॥ द 

१४ कत्रेधिकरणस् । ख्ू० ३३-४० 
कर्ता शास्त्राथेवत्त्वात् ॥ ३३ ॥ 

तदुणसारत्वाधिकारेणैबापरोडपि जीवधर्मः प्रपच्यते । कतो चाय 
२५ ब्र० सू० 



२९० ब्रह्मसूत्रशाड्ूरभाष्यमू । [ अधि, १४ सू. ३६ 

जीवः स्थात् । कस्मात् । शाबार्थवत्त्वात् । एबंच “यजेत', “जुहयात' 

“दद्यात्' इत्येबंविधं विधिशास्रमर्थवद्भधवति । अन्यथा तदनर्थक स्यात् । 
तद्धि कतुंः सतः कर्तव्यविशेषमुपदिशति । नचाउसति कठेत्वे तदुपप- 

चेत । तथेद्मपि शाखमर्थवद्धवति “एष हि द्रष्टा श्रोता मन््ता बोढ़ा 
कतो विज्ञानात्मा पुरुष: (प्र० ५।९ ) इति ॥ ३३ ॥ 

विहारोपदेशात् ॥ ३४ ॥ 
इतश्र जीवस्य कतेत्व॑ं, यज्जीवप्रक्रियायां संध्ये स्थाने विद्यारमुपदि« 

शति--“स ईयंतेडमतो यत्र कामम्' (ब्ृ० ४।३।१२ ) इति, 'स्ते 
शरीरे यथाकाम परिवरतंते' (ब्ृ० २।१।१८ ) इति च ॥ ३४ ॥ 

उपादानात् ॥ ३० ॥ 
इतश्थास्य करठेत्वं, यज्जीवप्रक्रियायामेब करणानामुपादानं संकीर्त- 

यति--तदेषां ग्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' (बृ० २१।१।१७ ) 
इति, 'प्राणान्युद्वीत्वा (ब्रृ० २।१।१८ ) इति च ॥ ३५॥ 

व्यपदेशाच कियायां न चन्निर्देशविपयेयः ॥ ३६ ॥ 
इतश्थ जीवस्य कठेत्वं, यदस्य व्येकिकीपु वेदिकीपु च क्रियासु 

कऋतृत्व॑ं व्यपदिशति शासख्रम---“विज्ञान यज्ञ तनुते कमोणि तनुतेडपि 
च' (तै० २।५।१) इति। ननु विज्ञानशब्दों बुठो समधिगत३ 
कऋथमनेन जीवस्पय कतेत्व॑ सूच्यत इति । नेत्युच्यते | जीवस्थ॑वेष निर्देशों 

न बुद्धे! । न चेज्जीवस्य स्पाश्निर्देशविपयेयः स्थात्। विज्ञानेनेत्येवं निर- 
देक्ष्यत् । तथा ह्न्यत्र बुद्धिविवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनि- 
देशो दृश्यते 'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' (बृ० २१११७) 
इति । इह तु “विज्ञान यज्ञ तनुते! (ते० २।५।१ ) इति कठेसामानाधि- 
करण्यनिर्देशाद्दुद्विव्यतिरिक्तस्थेवात्मन: कढेत्व॑ सूच्यत इत्यदोष: ॥| ३६॥ 

अन्नाह--यदि बुद्धिब्यतिरिक्तो जीव; कतो स्यात्स खतशञ्नः सन्प्रियं 

१ संध्ये स्थाने खप्नावस्थायामू । २ ईयते गच्छति । ३ प्राणानामिन्द्रियाणां बिज्ञा- 
ब्रेन बुज्या विज्ञानं प्रदणशक़्तिमादाय खापे जीवो हृदयमेत्रीवि ग्रेजना ॥ 



क्षघि, १४ सू. ३९ ] द्वितीयाध्याये ढृतीयः पादः । २९१५ 

हित चेवात्मनों नियमेन संपादयेन्न विपरीतम् | विपरीतमपि तु संपाद- 
यन्नुपलभ्यते । नच खतगस्यात्मन ईदशी श्रवृत्तिरनियमेनोपप्यत इति ॥+ 
अत उत्तरं पठति--- 

उपलब्धिवदनियम; ॥ ३७॥ 
यथायमात्मोपलब्धि प्रति खतश्रोडप्यनियमेनेट्टमनिष्ट चोपछभत ए- 

बमनियमेनेवेष्टमनिष्ट च संपादयिष्यति । उपलब्धावप्यस्वातड्यमुपलब्धि- 
हेतृपादानोपलम्भादिति चेत् | न। विषयप्रकल्पनामात्रप्रयोजनत्वादुप- 

छब्धिहेतूनामू । उपलब्धो त्वनन्यापेक्षल्वमात्मनश्रेतन्ययोगात् । अपिं 

चार्थक्रियायामपि नात्यन्तमात्मनः खातद्यमस्ति देशकालनिमित्त विशे- 

पापेक्षत्वात् । नच सहायापेक्षस्थ कर्तुः कर्दत्व॑ निवर्तते | भवति छोधो 

दकायपेक्षस्थापि पक्तः पक्तत्वमू। सहकारिवैचित्र्याब्रेष्टानिष्टाथकियाया- 
मनियमेन प्रश्नत्तिरात्मनो न विरुध्यते ॥ ३७ ॥ 

जक्तिविपयेयात् ॥ ३८ ॥ 
इतश्थ॒विज्ञानव्यतिरिक्तो जीव: कतों भवितुमहेति । यदि पुनर्वि- 

ज्ञानशब्दवाच्या बुद्धिरेव कर्त्री स्थात्ततः शक्तिविषयेयः स्थात् । करणश- 

क्तिबुद्धेहयित कठेशक्तिआ्रपच्येत । सत्यां च बुद्धेः कर्टेशक्तो तस्था एवा- 
हंप्रद्यविषयत्वमभ्युपगन्तव्यम् । अहंकारपूर्विकाया एवं अवृत्ते: सर्व्न 

वृशेनात् । अहं गच्छाम्यहमागच्छाम्यहं भुझेउ्ह पिबामीति च | तस्वाश्व 

करठेशक्तियुक्तायाः सर्वार्थकारि करणमन्यत्कल्पयितव्यम् । शक्तोडपि हि 

खन्कतो करणमुपादाय क्रियासु प्रवर्तमानो दृश्यत इति। ततश्व संज्ञान 

मात्रे विवादः स्थान्न वस्तुमेदः कश्नित् । करणव्यतिरिक्तस्थ क्ेत्वाभ्यु- 

पगमात् ॥ ३८ ॥ 

समाध्यभावाच ॥ २९ ॥ 
योउप्ययमौपनिषदात्मप्रतिपत्तिश्रयोजनः समाधिरुपदिष्टो वेदान्तेषु--« 

(आत्मा वा भरे द्रष्टभ्यः श्रोतव्यों मन््तव्यो निदिध्यासितव्यः सोडन्वे- 

ष्व्य; स विजिज्ञासितव्य: (बृ० २।४।५ ), “ओमिसेब ध्यायथ आ- 



हक; ४ रु 

२९२ ब्रह्मसूत्रशाह्ुरभाष्यमू । [ अधि. १५ सू. ४० 

त्मानम' (मुण्ड० २।२।६ ) इल्ेबंलक्षणः, सो5प्यसलात्मनः कतृत्वे 

नोपपद्चेत । तस्मादप्यस्थ कठंत्वसिद्धिः ॥ ३९॥ 

१५ तक्षाघिकरणम् | छू० ४० 
यथा च तक्षोमयथा॥ ४० ॥ 

एवं तावच्छाब्लार्थवत्त्वादिभिर्वतुभिः कठेत्व॑ शारीरस्य॒प्रदर्शितं, 
तत्पुनः स्वाभाविक वा स्थादुपाधिनिमित्तं वेति चिन्यते। तत्रैतेरेव 
शास्तार्थवत्तवादिभिर्देतुभिः खाभाविक कठेत्वमपवादहेत्वभावादिति । एवं 
प्राप्ते जूम: । न स्वाभाविक कठेत्वमात्मनः संभवति, अनिर्मोक्षप्रसज्ञात् । 
कतेत्वस्वभावत्वे ह्यात्मनो न कठेत्वात्रिमोश्षः संभवति, अप्नेरिवोष्ण्यात् । 
नच कठेत्वादनिमुक्तस्यास्ति पुरुषार्थसिद्धिः, करेत्वस्थ दुःखरूपत्वातू। 

' नजु स्ितायामपि कर्ठेत्वशक्तो क्ठंत्वकार्यपरिद्दारात्पुरुपार्थः सेत्स्यति । 
तत्परिहारंथ॒निमित्तपरिहारात् । यथाम्रेदहनशक्तियुक्तस्यापि काप्ठवि- 
योगाहहनकायाभावस्तद्वत् । न । निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन संबन्धेन 
संबद्धानामत्यन्तपरिहारासंभवात्ू । ननु मोक्षसाधनविधानान्मोक्षः से- 
त््यति । न । साधनायत्तस्थानिद्त्वातू । अपिच निलयशुद्धबुद्धमुक्तात्मप्र- 

तिपादनान्मोक्षसिद्धिभिमता । ताहगात्मप्रतिपाद्नं च न खाभाविके 
कठैत्वे उवकल्पे त । तस्मादुपाधिधमोध्यासेनेवात्मन: कठेत्वं न खाभाविकम् । 
तथाच. श्रुतिः---'ध्यायत्तीव लेलायतीव” (बृ० ४।३।७ ) इति। 
“आस्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेव्याहुर्मनीबिण:' ( कण्ठ० ३।४ ) इति चोपा- 
धिसंपक्तस्थेवात्मनो भोक्तुख्वादिविशेषढार्भ दशेयति | नहि विवेकिनां 
परस्मादन्यो जीवो नाम कता भोक्ता वा विद्यते । “'नान्योउतो5स्लि द्रष्टा 

(बृ० ४।३।२३ ) इल्यादिश्रवणात् । पर एवं तरहि संसारी कता भोक्ता च 
प्रसज्येत, परस्मादन्यश्रेश्वितिमाझ्लीबः कतो बुद्धादिसंघातव्यतिरिक्तो न 
स्यात् । न । अविय्धाप्रत्युपस्थापितत्वात्कदेत्वभोक्तत्वयो: । तथाच शाखम् 
5--«यत्र दि देतमिथ भवति तदितर इतरं पश्यतिः (ब्रृ० २।४।१४ ) 
इल्विद्यावस्थायां कठेत्वभोक्तत्वे दशेयित्वा विद्यावस्थायां ते एवं केत्व- 
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ओोक्तत्वे निवारयति----“यज्न त्वस्थ सर्वमात्मेबाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्' (ब० 
२।॥४।१४) इति । तथा खप्नजागरितयोरात्मन उपाधिसंपकेकतं श्रम इये> 
नस्येवाकाशे विपरिपततः श्रावयित्वा तदभावं सुपुप्तो प्राश्ेनात्मना संपरिष्व- 
कस्य श्राववति---तद्दा अस्येतदाप्तकाम्रमात्मकाममकाम रूष शोकान्तरम्*र 
(बृ० ४।३।२१) इत्यारभ्य “'एपास्य परमा गंतिरेषास्य परमा संपदेषो 5स्थ 
पस्मो छोक एपोउस्प परस आनन्दः” (बृ० ४।३।३२) इत्युपसंद्यारात् । 
तदेतदाह्यचाये;---यथा च तक्षोभयथा इति | त्वर्थ 'चाय॑ च; पठितः 
चब मन्तज्य खाभाविकमेवात्मन: कठेत्वमप्नेरिवोष्ण्यमिति । यथा तु 
तक्षा लोके वास्यादिकरणहस्त: कतो दुःखी भवति स एबं ख्वगृहं प्राप्तो 
विमुक्तवास्यादिकरणः स्वस्थो निव्वेतरों निव्यापारः सुखी भवत्येवमविद्याप्र- 
व्युपरथापितद्वेतसंप्रक्त आत्मा स्वप्नजागरिताबस्थयो: कतो दुःखी भवति 
स तच्छुमापनुत्तये खमात्मान परं ब्रह्म प्रविश्य विमुक्तकायेकरणसंघा- 
तोउकतों सुखी भवति संग्रैंसादावस्थायाम् । तथा मुक्त्यवस्थायामप्यवि*« 
द्याध्वान्तं विद्याप्रदीपेन विधूयात्मेब केवछो निव्वुतः सुखी भवति । तक्ष- 
इृष्टान्तश्वेतावतां उश्ेन द्रृष्टव्य: । तक्षा हि विशिष्टेपु तक्षणादिव्यापारेष्व- 
पेक्ष्यव प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कतो भवति | खशरीरेण 
त्वकर्तेंब । एवसयमसात्मा सर्वव्यापारेष्वपेक््यैव मनआदीनि करणानि कतो 

भवति, सात्मना त्वकरतेवेति | नत्वात्मनस्तक्ष्ण इबावयवाः सन्ति येहे- 
स्तादिभिरिव वास्यादीनि तक्षा मनआदीनि करणान्यात्मोपाददीत 
न्यस्थेद्वा । यत्तूक्त शा्तार्थवत्त्वादिभिदेतुभिः स्वाभाविकमात्मनः' कतें- 
त्वमिति । तन्न । विधिशास्त्र तावश्यथाप्राप्तं कठेत्वमुपादाय कर्तव्यविश्वेष« 
सुपदिशति न कतुत्वमात्मनः प्रतिपादयति । नच ख्ाभाविकमस्य कहे 
त्वमस्ति ब्रह्मात्मत्वोपदेशादिद्यवोचाम । तस्मादविद्याकृत करदेत्वमुपादाय 
विधिशास्त्रं॑ प्रबर्तिष्यते । कतो विज्ञानात्मा पुरुष इत्येबंजातीयकमषि: 

१ शोकान्तरं दुःखास्पृष्मू । २ गतिः प्राप्यं, लोको भोग्य सुखम् । ३ अन्यरत्रेयर्त 
सस्थलम , मानसप्रयत्रराहित्य॑ निईवंतत्वम्, कायचेषाश्नस्यत्व॑ निर्व्यापारत्वमू। ४ संप्रसादः 
सुधृप्तिः । 
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दास्ममनुवादरूपत्वागथाप्राप्तमेवाविद्याकृत॑ कठेत्वमनुवदिष्यति । एतेन 
विदहारोपादाने परिहते । तयोरप्यजुवादरूपत्वात्ू । ननु संध्ये खाने 
असुप्तेषु करणेषु स्त्रे शरीरे यथाकामं परिवर्तत इति विहार उपदिश्यमान£ 
केवल्स्यात्मनः कतेत्वमावहति । तथोपादाने5पि “तदेषां प्राणानां विज्ञा- 
नेन विज्ञानमादाय' इति करणेषु कर्मकरणविभक्ती श्रुयमाणे केवछस्या- 
त्मनः कठेत्वं गमयत इति । अन्नोच्यते---न वावत्संध्ये स्थानेडत्यन्तमा- 
त्मनः करणविरमणमस्ति । 'सधीः खजप्नों भूलव्वेमं लोकमतिक्रामति (छू० 
४।३।७) इति तत्रापि धीसंबन्धश्रवणात् । तथाच स्मरन्ति---इनिद्र- 
याणामुपरमे मनोउनुपरत यदि । सेवते विषयानेव तद्विय्यात्खप्रदशेनमः 
डइति । “कामादयश्र मनसो वृत्तयः” इति श्रुति: | ताश्व खग्ने रश्यन्ते । 

तस्मात्समना एवं खप्ने विहरति । विहारोडपि च तत्रद्यों वासनामय 

एव नतु पारमार्थिको5स्ति | तथाच श्रुतिरिवाकारानुबद्धमेव स्वप्नव्यापारं 
वर्णयति---“उत्तेब ल्लीमिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन 
(जबृ० ४।३।१३ ) इति । लौकिका अपि तथैव स्वप्न कथयन्ति-आरु- 
क्षमिव गिरिश्षन्गमद्राक्षमिव वनराजिमिति । तथोपादाने5पि यद्यपि 
करणेषु कर्मकरणविभक्तिनिर्देशस्तथापि तत्संपृक्तस्येवात्मनः कदैत्वं द्रष्ट- 
व्यम् । केवले कतेत्वासंभवस्य दर्शितत्वात् । भवति च लोके5नेकप्रकारां 
विवक्षा योधा युध्यन्ते योथे राजा युध्यत इति । अपिचास्मिन्नपादाने 
करणव्यापारोपरममात्र॑ विवक्ष्यते न स्वातुयं कस्यचिदलुद्धिपूर्व कस्यापि 
स्वापे करणव्यापारोपरमस्थ दृष्टत्वात् । यस्त्वयं व्यपदेशो दशितः “विज्ञान 
घज्ञं तनुते” इति, स बुद्धेरेव कठेत्व॑ प्रापपति । विज्ञानशब्दस्थ तत्र 
प्रसिद्धत्वात् । मनोनन्तरं पाठाथ् | 'तस्य भद्धेब शिरः (तै० २।४ ) 
इति च॑ विज्ञानमयस्थात्मन: श्रद्धायवयवत्वसंकीर्तनात् । श्रद्धादीनां व 
चुद्धिधर्मत्वप्रसिद्धे: । “विज्ञान देबाः सर्वे अड्य ज्येप्तमुपासते' (ते० 
२।५।१ ) इति च्॑ वाक्यशेषात् | ज्येष्त्वस्थ॒ च॒ प्रथमजत्वस्थ बुद्धो 
करन 

१ जक्षत् भुजान इव। 
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प्रसिद्धत्तात् । से एप वाचश्वित्तस्योत्तरोत्रकरमो यद्यक्च: इति च श्रुण- 
'न्तरे यज्स्य वाग्बुद्धिसाध्यत्वावधारणात् । नच बुद्धे: शक्तिविपयेय: 
करणानां कठेत्वाभ्युपगमे भवति। सर्वकारकाणामेव स्खबव्यापारेणु 
कठंत्वस्थावश्यभावित्वात्ू । उपछब्ध्यपेक्ष॑ त्वेषां करणानां फरणत्क 
सा चात्मनः। नच तस्थामप्यस्थ कठेत्वमस्ति । निद्योपलब्धिखरू- 
पत्वात् । अहंकारपूर्वकमपि कठेस्व॑ नोपछब्घुभवितुमहँति । अहंकारस्या- 
प्युपलभ्यमानत्वात् । नचेब॑ सति करणान्तरकस्पनाप्रसज्ञः । बुद्धे! कर- 
णत्वाभ्युपगमात् । समाध्यभावस्तु शाब्वार्थवत्त्वेनेव परिहतः । यथाप्रा- 
प्रमेव कठेत्वमुपादाय समाधिविधानात् । तस्मात्कठेत्वमप्यात्मन उपाधि- 
निमित्तमेवेति स्थितम ॥ ४० ॥ 

१६ परायत्ताधिकरणम् | खू० ४१-४२ 
पराक्तु तछुतेः ॥ ४१ ॥ 

यद्द्मविद्यावस्थायामुपाधिनिबन्धर्न कर्त्वं जीवस्याभिद्दितं, . तत्कि- 
मनपेक्ष्येश्वर॑ भववद्याहोखिदीश्ररापेक्षमेति भवति विचारणा । तत्र प्रापं 
तावन्नेश्रमपेक्षते जीवः कठेत्व इति । कस्मात् । अपेक्षाप्रयोजनाभावात् । 
अय॑ हि जीवः खयमेव रागद्वेषादिदोषप्रयुक्तः कारकान्तरसामप्रीसंपन्नः 
कठृत्वमनुभवितुं शक्तोति । तस्य किमीश्वरः करिष्यति । नच छोके प्रसि- 
द्विरस्ति ऋष्यादिकासु क्रियाखनडुदादिवदीश्वरो5परोउपेक्षितव्य इति | 
झ्लेशात्मकेन च कतृत्वेन जन्तून्संस्जत ईश्वरस्य नेप्ेण्य प्रसज्येत, विष- 
मफलं चैषां कठेत्वं विद्धतो वैषम्यम् । ननु 'वेषम्यनेषरण्ये न सापेक्ष- 
त्वात (ब्र० १।४७।१७ ) इत्युक्तम | सत्यमुक्त सति त्वीश्वरस्य सापेक्ष- 

व्वसंभवे । सापेक्षत्वं चेश्वरस्य संभवति सतोजन्तूनां धमोधर्मयोस्तयोश्व 
सद्भावः सति जीवस्य कठेत्वे । तदेव चेत्कतेत्वमीश्वरापेक्ष॑ स्थात्किविषय- 
मीश्वरस्य सापेक्षत्वमुच्येत । अकृताभ्यागमश्थेव॑ जीवस्य प्रसज्येत । तस्मा- 
त्खत एवास्य कठेत्वमिति । एतां प्रार्ति तुशब्देन व्याव्े प्रतिजानीते--- 
“परात्! इति । अविद्यावस्थायां कायेकरणसंघाताविवेकद्शिनों जीवस्मा- 
विद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मन; कसोध्यक्षात्स्वभूताधिबासात्सा- 
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क्षिणश्रेतयितुरीश्वरात्तदनुज्ञया कठेत्वभोक्तत्वछक्षणस्य संसारस्य सिद्धि: 
तदनुमहहेतुकेनेव 'च॒ विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभवितुमहेति। कुतः। तस्छुतेः | 
यथपि दोषप्रयुक्तः सामग्रीसंपन्नश्चव जीवः, यद्यपि च छोके कृष्यादिषु 
कर्मसु नेश्वरकारणत्व॑ प्रसिद्ध, तथापि सवाख्ब प्रवृत्तिष्वीश्वरो हेतुकर्तेति 
अुतेरवसीयते । तथाद्दि श्रुतिभवति--'एब होव साधु कर्म कारयति त॑ 
यमेभ्यो छोकेभ्य उन्चिनीषते । एप ह्ोवासाधु कर्म कारयति त॑ यमधों 
निनीषते' (कोषी० ३।८) इति। “य आत्मनि तिष्न्नात्मानमन्तरों 
यमयति' इति चेवंजातीयका ॥ ४१ ॥ 

नन्वेवमीश्वरस्य कारयिठ्त्वे सति वेषम्यनेधृण्ये स्यातामकृताभ्याग- 
मश्य जीवस्पेति । नेत्युच्यते--- 

कृतप्रयत्रापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावियथ्योदिभ्यः ॥ ४२॥ 
तुशब्द्श्ोदितदोषब्यावर्तनार्थ: । कृतो यः प्रयज्ञो जीवस्य धमो धर्म लक्ष- 

णर्तदपेक्ष एबेनमीश्वरः कारयति । ततश्रैते चोदिता दोषा न प्रसज्यन्ते । 
जीवक्ृतधघमांधर्म वे षम्यापेक्ष एवं तत्तत्फलानि विषम विभजेत्पजेन्यवदी- 
श्वरो निमित्तत्वमात्रेण । यथा लोके नानाविधानां गुच्छगुस्मादीनां 
न्रीहियवादीनां चासाधारणेभ्यः खखबीजेभ्यो जायमानानां साधारणं 
निमि्तत भवति पजेन्यः । नह्यसति पजेन्ये रसपुष्पपढाशादिवेषम्यं तेषां 
जायते, नाप्यसत्सु खस्वबीजेषु, एवं जीवकृतप्रयल्नापेक्ष ईश्वरस्तेषां शु- 

: भाशुभ॑ विदृष्यादिति झ्िष्यते । ननु ऋृतप्रयल्लापेक्ष्ममेव जीवस्य परा- 
यत्ते कठेत्वे नोपपद्यते | नेष दोष: । परायत्तेडपि दि कर्ठेत्वे करोत्येव 
जीवः । कुर्वन्तं हि तमीश्वरः कारयति । अपिच पूर्व प्रयन्नमपेक्ष्येदानीं 
कारयति पूर्वतरं च प्रय्नमपेक्ष्य पूर्वमकारयदित्यनादित्वात्संसारस्पेत्यन- 
वद्यम् | कर्थ पुनरवगम्यते कृतप्रयत्रापेक्ष ईश्वर इबञ्नि । विद्वितप्रतिषिद्धा- 
वैयश्योदिभ्य इयाह । एवं हि “खरगकामो यजेत” “ज्राक्षणो न इन्तब्यः' 
इस्ेवंजातीयकस्य॒विद्वितस्यथ प्रतिषिद्धस्य चार्वैयर्ण्य भवति । अन्यथा 
तदनर्थक॑ स्थात् । ईश्वर एवं विधिप्रतिषेधयोर्नियुल्येत । अत्यन्तपरतक्ष- 

१ अतिदीषेबल्लीअन्ययो गुच्छा गुल्मारतु हखवहृथ इति मेदः | 
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त्वाजीवस्य । तथा विहितकारिणमप्यनर्थवन संसजेअतिषिद्धकारिणमप्य- 
थेन । ततमश्न प्रामाण्य वेदस्यास्तमियात् | ईश्वरस्य चालन्तानपेक्षत्वे लौ- 
किकस्यापि पुंरुषकारस्थ वेयथ्ये तथा देशकालनिमित्तानां पूर्वोक्तदोषग्र- 
खड्डश्नेट्येवंजातीयक दोषजातमादिप्रहणिन दशेयति ॥ ४२॥ 

१७ अंशषिकरणस् | स्ू० ४३-५३ 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि 

दाशकितवादित्वमधीयत एके ॥ ४३ ॥ 
जीवेश्वरयोरुपकार्योपकारकभाव उक्त:। सच संबद्धयोरेव लोके 

इृष्टो यथा सखामिभ्रययोयेथा आम्निविस्फुलिकझृयोः । ततश्व जीवेश्वरयोर- 
प्युपकार्योपकारकभावाभ्युपगमात्कि खामिशृटद्यवत्संबन्ध आहोस्विदप़्नि- 

विस्फुलिड्डवदित्यस्थां विचिकित्सायामनियमो वा प्राप्नोति । अथवा स्ा- 

मिश्वत्यप्रकारेष्वे वेशित्री शितव्यभावस्य प्रसिद्ध्वात्तद्विध एवं संबन्ध इति 
प्राप्नोति । अतो ब्रवीत्यंश इति । जीव ईश्वसस्यांशों भवितुमहेति, यथा- 
प्र्विस्फुलिज्: । अंश इवांशः । नहि निरवयवस्थ मुख्योंइशः संभवति । 
कस्मात्पुननिरवयवत्वात्स एव न भवति । नानाव्यपदेशात् । “सो न्वे- 
ट्वव्य: स विजिज्ञासितव्य/ (छा० ८।७।१ ) 'एतमेव विदित्वा मुनि- 

भेवति' “य आत्मनि तिघ्न्नात्मानमन्तरो यमयति' इति चेबंजातीयकों 
भेदनिर्देशो नासति भेदे युज्यते । ननु चाय नानाव्यपदेशः सुतरां स्वा- 
मिशभ्रयसारूप्ये युज्यत इयत आह---अन्यथा चापीति | नच नानाव्य 

पदेशादेव केवलादंशत्वप्रतिपत्ति: | कि तदह्न्यथा चापि व्यपदेशों भव- 
टनानालखस्य प्रतिपादकः । तथाहि---एके शाखिनो दाशकितवादिभादर्वे 
प्रझ्षण आमनन्लथायर्बणिका अज्लसूक्ते--“अ्रद्य दाशा जहा दासा ब्रह्मेवेमे :-- 
कितवाः” इत्यादिना । दाशा य एते केबतोः प्रसिद्धाश, ये चामी दासाः 
स्वरामिष्वात्मानमुपक्षपयन्ति, ये चान्ये कितवा दृतकृतस्ते सर्वे बद्येवेति 
हीनजन्तुृदाहरणेन सर्वेषामेव नामरूपकृतकायेकरणसंघातप्रविष्टानां जो- 

३ पुरुषकारः प्रयक्ष:। २ पूर्वोक्तरोषोडकताभ्यागमादिः । 
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बानां ब्रद्मत्यमाह । तथान्यंत्रापि ब्रह्मप्रक्रियायामेवायमर्थः प्रपचयते--+ 
८त्वं स्री त्वं पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । त्व॑ जीर्णो दण्डेन 

वेचसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः (श्रे० ४)३ ) इति । “सर्वाणि 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि ऋृत्वाउभिवदन्यदास्ते! इति च। “ा- 
न्यो5तो5स्ति द्रष्टा' (बृ० ३।७।२३ ) इत्यादिश्ुतिभ्यश्वास्यार्थस्य सिद्धि: । 
चैतन्यं चाविशिष्ट जीवेश्वरयोयथाउप्रिविस्फुछिक्रमेय्रेष्ण्यम्ू । अतो भे- 
दाभेदावगमा भ्यामंशत्वावगमः ।| ४३ ॥ 

कुतश्वांशत्वावगम :--- 

मञ्रवर्णाच ॥ ४४ ॥ 
मन्नवर्णश्नतमर्थभवगमयति “तावॉनस्य महिमा ततो व्यायांश्व पूरुषः | 

« झादोजस्य सवोभुतानि त्रिपादस्थामृतं दिविः (छा० ३॥१२।६ ) इति । 
सत्र भूतशब्देन जीवग्रधानानि स्थावरजज्ञमानि निर्दिशति । “भहिंसन्धत- 
वैभूतान्यन्यत्र तीर्थेम्य:ः इति प्रयोगात् । अंशः पादों भाग इत्वनथों- 
न्तरम् । तस्मादप्यंशसवावगमः ॥| 9४४ ॥ 

कुतश्वांशत्वावगम :--- 

. अपिच स्मयते ॥ ४५॥ 
इंश्वरगीतासवपि चेश्वरांशत्वं जीवस्य स्मयते---“ममैवांशो जीवछोके 

जीवभूवः खन््य्तन: ( १५।७ ) इति । तस्मादप्यंशत्वावगमः । यत्तृक्त 
स्वामिश्रद्यादिष्वेवे शित्री शितव्यभावो लोके प्रसिद्ध इति । यद्यप्येषा 
लोके प्रसिद्धिस्तथापि शाख्रात्त्वत्रांशांशित्वमीशिन्रीशितव्यभावश्व निश्ची- 

यते । निरतिशयोपाधिसंपन्नश्रेश्वरो निहीनोपाधिसंपन्नाजीवान्प्रशास्तीति 
न किंचिद्विप्रतिषिध्यते || ४५ ॥ । 

. अत्राह--ननु जीवस्थेश्वरांशत्वाम्युपगमे तदीयेन संसारदुःखोपभो- 
ग्रेनांशिन इश्वरस्यापि दुःखित्वं स्थात् । यथा छोके हस्तपादाद्यन्यतमाज्ञ- 

१ बश्चसि गच्छसि । २ यदास्ते यो नामरूपे निमाय प्रविश्य व्यवहरन्वतेशे त॑ वि- 

द्वानमतो भवति । ३ अस्य सहस्तनश्ञीपपुरुषस्य तावान्प्रपलों महिमा विभूतिः । तस्मा- 
त्पपश्चात्पुरुषो ज्यायान्महत्तर:। ४ तीथोनि शासत्रोक्तकमोणि तेभ्योघन्यत्र सर्वेप्राणिहिं 
सामकुव॑न्त्रद्म प्राप्ोतीत्यर्थः । | न 
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गतेने दुःखेनाद्लिनो देवदत्तस्थ दुःखित्व॑ तद्बत् | ततश्व तत्प्राप्तानां मह- 
त्तरं दुःखं प्राप्रुयात् । अतो बरं॑ पूर्वावस्थः संसार एवास्त्विति सम्यरढ- 
शेनानर्थक्यप्रसड्ग; स्थादिति । अन्नोच्यते--- 

प्रकाशादिवज्नैवं परः ॥ ४६ ॥ 
यथा जीवः संसारदुःखमनुभवति नेव॑ पर ईश्वरोडजुभवतीति 

प्रतिजानीमहे । जीवो_ द्यविद्यावेशवशदिहाधात्ममावमिव गत्वा 
तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्यविद्यया कृत॑ दुःखोपभोगममिमन्यते | 
नेव॑ परमेश्वरस्य देहाद्यात्ममावों दुःखामिमानो वास्ति | जीवस्थाप्यवि- 
द्याकृतनामरूपनिदृत्तदेहेन्द्रियाद्यपाध्यविवेक श्रमनिमित्त एव दुःखामिमानों 
नतु पारमार्थिकोइस्ति । यथाच खदेहगतदाहच्छेदादिनिमित्त॑ दुःख 
तदभिसानश्रान्यानुभवति तथा पुत्रमित्रादिगोचरमपि दुःख तद्भिमान- 
आन्येवानुभवद्यहमेब पुत्रोड्मेव मित्रमिद्येवं खेहवशेन पुत्रमित्रादिष्व- 
मिनिविशमानः । ततश्र निश्चितमेतद्वगम्यते---मिथ्याभिमानभ्रमनिमित्त 
एव दुःखानुभव इति । व्यतिरेकद्शनाशैवमवगम्यते । तथाहि---पुत्र- 
मित्रादिमत्सु बहुपूपविष्टेषु तत्संबन्धाभिमानिष्वितरेघषु च पुत्रो सतो मिन्न 
सतमित्येवमाणुद्धोषितिे येषामेव पुत्रमित्रादिमत्त्वाभिमानस्तेषामेष संचझि- 
मित्त दुःखमुत्पययते नाभिमानहीनानां परित्राजकादीनाम् । अतश्र लोकि- 
कस्यापि पुंसः सम्यग्दशनार्थवत्त्वं दृष्ट, किमुत विषयशूुसन्यादात्मनोडन्य- 
इस्त्वन्तरमपश्यतो निद्यचेतन्यमात्रखरूपस्येति । तस्मान्नास्ति सम्यरदशे- 
नानर्थक्यप्रसज्ञ: । प्रकाशादिवदिति निदशनोपन्यासः । यथा श्रकाश३ 
सौरश्रान्द्रमसो दा वियब्याप्यावतिष्ठमानो5हुल्याद्पाधिसंबन्धात्तेष्वृजुब- 
ऋ्रादिभाव॑ प्रतिपद्यमानेषु तत्तद्भावमिव प्रतिप्ममानोडपि न परमार्थत- 
स्तद्धावं प्रतिययते । यथा चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभा- 
व्यमानो5पि न परमसार्थतोी गच्छति, यथा चोदशरावादिकम्पनात्तद्रते 
सूर्यप्रतिबिम्बे कम्पमाने5पि न तद्वान्सूये: कम्पते, एक्मवियाप्रत्युपरथा- 
पिते बुद्धयाद्यपहिते जीवाखुयेंडशे दुःखायमाने5पि न तद्वानीश्वरो दुःखा- 

१ इतरेष्वभिमानशुन्येषु । 
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यते । जीवस्मापि तु दुःखप्राप्तिरविद्यानिमित्तवेत्युक्तम् । तथाचाविद्यानि- 
मित्तजीवभावव्युदासेन त्रह्मभावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः 
“तत्त्वमसि” इत्येबमादय:, तस्मान्नास्ति जेबेन दुःखेन परमात्मनों 
दुःखित्वप्रसन्ग४ ।। ४६ ॥| 

स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 
स्मरन्ति च व्यासादयों यथा जेबेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायत 

इति । "तंत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निरगुण: स्मृतः। न लिप्यते 
फलेश्वापि पद्मपत्रमिवाम्भसा । कर्मात्मा त्वपरो योडसो मोक्षबन्धेः स 
युज्यते । स सप्तद्शकेनापि राशिना युज्यते पुनः इति । चशब्दात्समाम- 
नन्ति चेति वाक्यशेषः । “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइ्वत्त्यनश्रन्नन्यो अभिचा- 
कशीति' ( श्वे० ४६ ) इति । 'एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लछोकदुःखेन बाह्य: ( कठ० ५।११ ) इति च ॥ ४७॥ 

अन्राह--यदि तह्योंक एवं सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स्थात्कथमलुज्ञाप- 
रिहारो स्थातां लौकिकों वेदिको चेति । ननु चांशो जीव ईश्वरस्वेत्युक्तम् । 
तड्भेदाचानुज्ञापरिहारों तदाश्रयावव्यतिकीणावुपपयेते किमत्र चोद्यत इति । 
उच्यते--नेतदेवम् । अनंशत्वमपि द्वि जीवस्थाभेद्वादिन्यः श्रुतय; प्रति- 
पादयन्ति---तत्सछट्ठा वदेबालुआविशज्वत (ते० २।६।१ ), “नान्यो5- 
तोउस्ति द्र॒ष्टा' (ब्ृ० ३।७।२३ ), 'मृत्यो: स म॒त्युमाप्रोति य इह नानेव 
पश्यति (बृ० ४।४।१९ ), “तत््वमसि' (छ० ६।८।७) “अहं 

ब्रह्मास्मि (बृ० १।४।१० ) इल्येबंजातीयकाः । ननु भेदाभेदावग- 
माभ्यामंशत्व॑ सिद्ध्धतीत्युक्तमू । स्थादेतदेव॑ यद्युभावषि भेदाभेदी 
प्रतिपिपादयिषितो स्थातामू, अभेद एवं त्वन्न पश्रतिपिपादयिषितो 
भ्रद्मात्मत्वप्रतिपत्ती पुरुषार्थसिद्धे: । स्वभावप्राप्तस्तु भेदोइनूथते | नच 
निरवयबस्य त्रक्षणो मुख्योंडशो जीवः संभवतीत्युक्तम् । तस्मात्पर एवेकः 

१ तन्न जीवपरयोमेध्ये । कमोत्मा कर्माश्रयो जीवः । सप्तदशकेन दश्चेन्द्रियाणि पश्व 
प्राणाः मनो बुद्धिब्षिति सप्तद्झसंख्याको राकिखिकिम । २ रुत्योः स उत्युं-इद्द अद्मणि यो 
.नानेव कल्पितमेद्शालि चेतनाचेतनात्मक॑ बिश्व॑ पश्यति स सत्योरनन्तर्र सृत्युं जन्ममर- 
णादिपरम्परारू्प संसार प्राप्नोतीत्यर्थ: । 
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सर्वेषां भूतानामन्तरासा जीवभावेनावस्थित इत्यतो वक्तव्याउनुज्ञापरि- 
हारोपपत्ति; ॥ ४७ || 

तां श्रूम:--- 

अनुज्ञापरिहारोी देहसंबन्धाज्योतिरादिवत् ॥ ४८ ॥ 
“ऋतो भायोमुपेयात्” इलनुज्ञा । “गुवद्नां नोपगच्छेतः इति 

परिहार: ! तथा “अप्नरीषोमीय पशु संज्ञपयेत इत्यनुज्ञा । न हिंस्था- 

त्खबा भूतानि' इति परिहारः । एवं लछोकेउपि मित्रमुपसे वितव्यमि- 
झनुज्ञा | शत्रु; परिहतेव्य इति परिहार; । एजंप्रकारावनुज्ञापरिहारावे- 
कफत्वेड्प्यासनो देहसंबन्धात्स्यातामू । देहेः संबन्धो देहसंबन्ध: | के 

पुनर्देहसंबन्धः । देहादिरयं संघातो5हमे वेल्यात्मनि विपरीतप्रययोत्पत्तिः 
हृष्टा च सा सर्वप्राणिनामह गच्छाम्यहमागच्छाम्यहमन्धो 5हसनन्धो5हं 

मूठो 5हममूढ इतीत्यवमात्मिका । नह्षस्याः सम्यग्दशनादन्यन्निवारक- 

मस्ति । प्राक्तु सम्यग्दशनात्पततेपा श्रान्ति: सर्वजन्तुषु । तदेवमविद्या- 
निमित्तदेहाद्यपाधिसंबन्धकृताहिशेषदेकात्म्या भ्यु पगमे 5प्यनुज्ञाप रिहा रा- 
वबक्प्येते | सम्यग्दशिनस्तह्यनुज्ञापरिहारानर्थक्यं प्राप्तम्ू । न। तस्य कृता- 
थत्वा न्नियोज्यत्वानुपपत्ते: । हेयोपादेययोहि नियोज्यो नियोक्तव्यः स्थात् । 
आत्मनस्त्वतिरिक्त हेयमुपादेय वा वस्त्वपश्यन्कर्थ नियुज्येत । नचात्मा- 
स्मन्येव नियोज्य: स्थात् । शरीरव्यतिरेकदर्शिन एवं नियोज्यस्वमिति 

चेत् । न। तत्संहतत्वाभिमानात् | सत्य॑ व्यतिरेकदर्शिनो नियोज्यत्बं, 

तथापि व्योमादिवदेहायसंहतत्वमपश्यत एवात्मनो नियोज्यत्वाभिमानः | 

नहि देहाद्यसंहतस्वदर्शिनः कस्यचिदृपि नियोगो दृष्टः । किमुतेकात्म्यद्- 
शिनः । नच नियोगाभावात्सम्यग्द्शिनो यर्थेष्टचेष्टाप्रसज्ञः । सर्वत्राभि- 

मानस्येव॒प्रवर्तकत्वादभिमानासावाध्य सम्यग्दर्शिनः । तस्मादेहसंबन्धा- 
देवानुज्ञापरिहारों । ज्योतिरादिवत् | यथा ज्योतिष एकस्वेड्प्यप्रिः कव्या- 
त्परिह्वियते नेतरः | यथाच प्रकाश एकस्थापि सबितुरमेध्यदेशसंबद्ध: 

१ प्रतता संतता। २ बिशेषों भेदः । ३ कबव्ये मांसमत्तीति ऋष्यात् स्मशानाप्रिः ॥ 
२६ ब्रु० स्० 



३2०२ ब्रद्मसूत्रशाकह्ररभाष्यमू । [ अधि, १७ सू. ५७ 

परिहियते नेतरः शुचिभूमिष्ठ; | यथा भोमाः भ्रदेशा वजवेडूयोद्य 
उपादीयन्ते । भौमा अपि सन्तो नरकलेवरादयः परिहियन्ते । यथा 
मृत्रपुरीष गवां पवित्रतया परिगृह्यते तदेव जात्यन्तरे परिवज्यते तद्वत्॥ 8४ ८॥ 

असंततेश्वाव्यतिकरः ॥ ४९॥ 
स्थातां नामालुज्ञापरिहारावेकस्थाप्यासनो देहविशेषयोगात् । यस्त्वयं 

कर्मफलसंबन्ध: स॒चेकास्म्याभ्युपगमे व्यतिकीर्यत स्वास्येकत्वादिति 
चेत् । नेतदेवम । असंततेः । नहि कतुर्भोक्तश्नात्मनः संततः सर्वेः श- 
रीरेः संबन्धोडस्ति | उपाधितनञ्नो हि जीव इस्युक्तम् | उपाध्यसंतानाञ् 
नास्ति जीवसंतान: । ततश्च कर्मव्यतिकरः फलव्यतिकरो वा न भवि- 

ध्यति ॥ ४९॥ 

आनमास एव च | ५० ॥| 

आभास एवं चेष जीवः परस्यात्मनो जल्सूयकादिवत्पतिपत्तव्य: । 
नस एब साक्षात् । नापि वस्त्वन्तरम् | अतश्व यथा नेकस्मिजलसूयेके 
कम्पमाने जल्सूयकान्तरं कम्पते, एवं नेकस्मिश्लीवे कर्मफलसंवन्थिनि 
जीवान्तरस्य तत्संबन्ध: । एवमप्यव्यतिकर एवं कर्मफलयो: । आभा- 
सस्य चाविद्याकृतत्वात्तदाश्रयस्य संसारस्याविद्याकृतत्वोपपत्तिरिति । तद्बु- 
दासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्ममरावस्योपदेशोपपत्ति; । येपां तु बहब 
आत्मानस्ते च सर्वे सर्वगतास्तेषामेवेष व्यतिकरः प्राप्नोति। कथम् । 

बहवो विभवश्चात्मानश्रेतन्यमात्रस्वरूपा निगुणा निरतिशयाश्र तदर्थ 
साधारणं प्रधान तत्नरिमित्तेषां भोगापवगेसिद्धिरिति सांख्या:। सति 
बहुत्वे विभुत्वे च घटकुल्यादिसमाना द्रव्यमात्रखरूपा खतोडचेतना 

आत्मानस्तदुपकरणानि चाणूनि मनांस्यचेतनानि। तद्नात्मद्रव्याणां मनो- 
द्रव्याणां च संयोगान्नवेच्छादयो वेशेषिका आत्मगुणा उत्पयन्ते । ते 
चाव्यतिकरेण प्रत्येकमात्मसु समवयन्ति स संसार: । तेषां नवानामा- 
त्मगुणानामलन्तानुत्पादों मोक्ष इति काणादाः । तत्र सांख्यानां तावशे- 
न्यस्रूपत्वात्सवीत्मनां संनिधानाद्विशेषाबेकस्य सुखदुःखसंबन्धे स- 
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बेंषां सुखदुःखसंबन्धः प्राप्नोति । स्थादेतत्। प्रधानप्रवृत्ते: पुरुषकेवल्यार्थ- 
त्वाब्यवस्था भविष्यति । अन्यथा हि खविभूतिख्यापनाथा प्रधानप्रवृत्तिः 

स्थात् । तथाचानिर्मोक्ष; प्रसज्येतेति । नेवत्सारम् । नह्यमिलषितसि द्धि- 
निबन्धना व्यवस्था शक्या विज्ञातुम् । उपपत्त्या तु कयाचिब्यवस्थो- 

च्येत । असत्यां पुनरुपपत्तो काम॑ मा भूदभिकछषित पुरुषकेवल्यं, प्रा- 
प्रोति तु व्यवस्थाहेत्वभावाब्यतिकरः काणादानामपि यदेकेनात्मना मनः 
संयुब्यते तदात्मान्तरैरपि नानतरीयकः संयोग: स्यात्संनिधानाविशेषात् । 
ततश्च द्वेत्वविशेषात्फलाविशेष इत्येकस्यात्मन: सुखदुःखयोगे सर्वात्मना- 
मपि समान सुखदुःखित्व॑ प्रसज्येत ॥ ५० ॥ 

स्थादेतत् । अदृष्टनिमित्तो नियमो भमविष्यतीति । नेत्याह--- 

क् अदृष्टानियमात् ॥ ५१ ॥ 
बहुष्वात्मखाकाशवत्सर्वगतेषु प्रतिशरीरं बाह्याभ्यन्तराविशेषेण संनि- 

हितेषु मनोवाकायेधेमोधर्मलक्षणमरृष्टमुपाज्येते । सांख्यानां तावत्तद्ना- 
त्मसमवायि श्रधानवर्ति प्रधानसाधारण्यान्न प्रतद्यात्मं सुखदुःखोप भोगस्य 
नियामकमुपपयते । काणादानामपि पूर्ववत्साधारणेनात्ममनःसंयोगेन 
निर्वर्तितस्याटष्टस्याप्यस्येवात्मन इद्महृष्टमिति नियमे हेत्वभावादेष एव 

दोष: ॥ ५१ ॥ 
स्यादेतत् । अहमिद फ प्राप्रवानीद॑ परिहराणीत्थ प्रयता इत्थं कर- 

वाणीत्येवंबिधा अभिसंध्यादय; प्रद्यात्म अ्रवर्तमाना अधच्ृष्टस्थात्मनां च 
सखस्वामिभावं नियंस्यन्तीति | नेयाह--- 

अभिसंध्यादिष्वपि चेवम् ॥ ५२॥ 
अभिसंध्यादीनामपि साधारणेनेबात्ममनःसंयोगेन सवोत्मसंनिधो क्रिय- 

माणानां नियमहदेतुत्वानुपपत्तेरुक्तदोषानुषड्ड एव ॥ ५२ ॥ 

प्रदेशादिति चेन्नान्तमावात् ॥ ५३॥ 
अथोच्येत विभुत्वेडप्यात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन मनसा संयोग: शरीराब- 

विछिन्न एवात्मप्रदेशे भविष्यति अत: अदेशकृता व्यवस्थाउमिसंध्यादीनाम 
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दृष्टस्य सुखदुःखयोश्व भविष्यतीति । तदपि नोपपद्मते । कस्मात् । अन्त- 

भांवात् । विभुत्वाविशेषाद्धि सर्व एवात्मान: सर्वशरीरेष्वन्तर्भवन्ति । 
तत्र न वेशेषिकेः शरीरावच्छिन्नोड्प्यात्मनः प्रदेश/ कल्पयितुं शक्त्य: । 

कल्प्यमानोउप्यय निष्प्रदेशस्यात्मन; प्रदेश/ काल्पनिकत्वादेव न पारमा- 
थिंक॑ कार्य नियन्तुं शक्तोति । शरीरमपि स्वात्मसंनिधावुत्पद्ममानमस्थे- 

बात्मनों नेतरेपामिति न नियन्तुं शक्यम् । प्रदेशविशेषाभ्युपगमेडपि च॑ 
द्वयोरात्मनोः समानसुखदुःखभाजो: कदाचिदेकेनेव तावच्छरी रेणोपभो- 
गसिद्धिः स्थात् | समानप्रदेशस्यापि द्योरात्मनोरदृष्टस्थ संभवात् । त* 
थाहि--देवदत्तो यस्मिन्प्रदेशे सुखदुःखमन्वभूत्तस्मात्पदेशादपकरान्ते त- 
च्छरीरे यज्ञदत्तशरीरे च त॑ प्रदेशमनुप्राप्ते तस्यापीतरेण समान: सुखदु:- 
खानुभवो दृव्यते स न स्थायदि देवदत्तयज्ञदत्तयो: समानप्रदेशमदृर्ट न 

स्थात् । खर्गाद्यनुपभोगप्रसद्गभश्व प्रदेशवादिनः स्थात् । ब्राह्मणादिशरीरप्र- 

देशेष्वदृष्टनिष्पत्ते: प्रदेशान्तरवर्तित्वाच्च खगाद्यपभोगस्य । सर्वगतत्वानु- 
पपत्तिश्व बहूनामात्मनां, दृष्टान्ताभावात् । बद तावरत्त्व के बहवः समा- 
नप्रदेशाश्रेति | रूपादय इति चेत् । न। तेषामपि धम्यशेनाभेदाह्क्षण- 
भेदाच् । नतु बहूनामात्मनां लक्षणभेदो5स्ति । अन्त्यविशेषवशाह्/दोपप- 
त्तिरितिचेत् । न। भेदकल्पनाय अन्तद्यवविशेषकल्पनायाश्वेत रेतराश्रयत्वात् । 

आकाशादीनामपि विश्रुत्वं ब्रद्मवादिनोडसिद्धं कार्यत्वाभ्युपगमात् , तस्मा- 
दात्मेकत्वपक्ष एवं सर्वदोपाभाव इति सिद्धम् || ५३ ॥ इति श्रीगोवि- 
न्द्भगवत्पूज्यपाद शिष्यश्री मच्छेक रभगव त्पूज्यपादकृतों. श्रीशारी रकमी मां - 
साभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीय; पाद; समाप्त: ॥ ३ ॥ 

दितीयाध्याये चतुथः पादः । 
[ अन्न पादे लिज्लशरीरश्रुतीनां विरोधपरिद्वारः ] 

१ आणोत्पत््यधिकरणम् । छू० १-४ 
तथा प्राणा:॥ १ ॥ 

वियदादिविषय; श्रुतिविश्रतिषेधस्तृतीयेन पादेव परिह्ृतः । चतुर्थने- 



अधि. १ सू. १ | द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः । ३०५ 

दानीं प्रणविषयः परिहियते । तत्र तावत् “तत्तेजो>सजत' ( छान्दों० 

६।२।३ ) इति, “तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाश; संभूतः” ( तैत्ति० 

२।१।१ ) इति चेवमादिपूत्पत्तिप्रकरणेषु प्राणानामुत्पत्तिनाम्नायते क्र 

चिच्ानुलत्तिरेवेषामाम्नायते 'असद्रा इदमग्र आसीत' ( ते० २७ ) 
“तदाहुः कि तदसह्यासीदित्युषयो बाव तेउग्रेडसदासीत् । तदाहुः के ते 

ऋषय इति | प्राणा वाव ऋषय:ः' इस्त्र प्रागुत्त्तेः प्राणानां सद्भावश्र- 

वणात् । अन्यत्र तु॒प्राणानामप्युत्पत्ति; पख्यते--“यथागरेज्वेछतः 
क्षुद्रा विस्फुलिड्ला व्युचरन्तेवमेवेत्तस्मादात्मनः सर्वे प्राणा: इति, 'एत- 

स्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि चॉ (मुण्ड७ २११३ ) इति, 

धसप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात (मु० २।१।८ ) इति, 'स प्राणमस्जत 
प्राणाच्छुड्धां ख॑ं वायुज्योतिरापः प्रथवीन्द्रियं मनोउन्नम (प्र० ६४ ) 
इति चैवमादिश्रदेशेषु । तत्र तत्र श्रुतिविप्रतिषेघादन्यतरनिधोरणकारणा- 

निरूपणाबाप्रतिपत्ति: प्राप्नोति । अथवा प्रागुयपत्ते: सद्भावश्रवणाद्रोणी 

प्राणानामुचत्तिश्रुतिरिति प्राप्नोति । अत उत्तरमिदं पठति--“तथा ग्राणाः' 

इति । कथ पुनरत्र तथेयक्षरानुलोम्य प्रकतोपमानाभावात् । सर्वंगता- 

त्मबहुल्ववादिदूषणमसतीतानन्तरपादान्ते प्रकृत तत्तावन्नोपमान॑ संभवति 

साहर्याभावात् । साहश्ये हि सत्युपमान स्थातू । यथा सिंहस्तथा ब- 

लवर्मति । अदृष्टसाम्यप्रतिपादनाथंमिति यद्य॒ुच्येत, यथा5दृष्टस्य सवात्म- 

संनिधावुत्पद्यमानस्थानियतत्वमेव॑ प्राणानामपि सवोत्मनः प्रत्यनियत्ततव- 

मिति । तदपि देहानियमेनेवोक्तत्वात्पुनरुक्त भवेत् । नच॒ जीवेन प्राणा 
उपमीयेरन्सिद्धान्तविरोधात्ू । जीवस्य बझ्नुत्पत्तिराख्याता । प्राणानां 

तूत्पत्तिव्या चिख्यासिता । तस्मात्तथेयसंबद्धमिव प्रतिभाति । न। उदा- 

हरणोपात्तेनाप्युपमानेन संबन्धोपपत्तेः । अत्र प्राणोततत्तिवादिवाक्य- 

जातमुदाह रणम्---“एतम्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे छोका: सर्वे देवाः 

सवोणि भूतानि व्युध्वरन्ति! (ह्वु० २१५३० ) इत्येब॑जातीयकम्। तत्र 

१ प्राणविषयः प्राणोत्पत्तिसंख्यातत्वादिविषयः । २ आलुलोम्यमाछस्थम् । 



३०६ ब्रह्मसूत्रशाडूरभाष्यमू । [ अधि. १ सू., २ 

यथा लछोकादयः परस्माद्रक्षण उत्पयन्ते तथा प्राणा अपीयर्थ: । तथा--- 

“एतस्माज्वायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि च | खं वायुज्योतिरापः प्रथबी 

विश्वस्य घारिणी' ( मुण्ड० २।१।३ ) इत्येबमादिष्वपि खादिवत्आणाना- 
मुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्ू । अथवा पानव्यापन्च तद्वत्' (जे० अ० ३।४।१५) 

इत्येवमादिपु यवहितोपमानसंवन्धस्थाप्याश्रितत्वातू । यथा5तीतानन्तर- 

पादायुक्ता वियदादयः परस्य जह्मणो विकाराः समधिगतास्तथा प्राणा 

अपि परस्प त्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्ू । कः पुनः प्राणानां 

विकारत्वे हेतुः | श्रुतत्वमेव । नज्ु केष॒ुचिधदेशेषु न॒प्राणानामुत्पत्तिः 
श्रयत इत्युक्त तदयुक्तम् । प्रदेशान्तरेषु श्रवणाव् । नहि. कचिद्श्रवणम- 
न्यत्र श्रुत निवारयितुमुत्सहते । तस्मार्ुतत्वाविशेषादाकाशादिवत्माणा 
अप्युत्पय्यन्त इति सूक्तम् ॥ १ ॥ 

गौण्यसंभवालत् ॥ २॥ 
यत्पुनरुक्त प्रागुक्पत्तेः सद्भावश्रवणाद्रोणी प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिरिति | 

तप्प्रद्याइ---गौण्यसंभवादिति । गौण्या असंभवों गौण्यसंभवः । 
नहि प्राणानामुत्पत्तिश्ुतिगोंणी संभवति। प्रतिज्ञाहानिप्रसज्भात्। “कस्मिन्न 
भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति! (मुण्ड० १।१॥३ ) इति ह्ोक- 
विज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधनायेदमाम्नायते---“एतस्माजायते 

प्राण: ( मुण्ड० २।१।३ ) इत्यादि । सा च प्रतिज्ञा प्राणादे: , समस्तस्य 
जगतो ब्रह्मविकारत्वे सति प्रकृतिव्यतिरेकेण विकाराभावात्सिध्यति । 
गोण्यां तु प्राणानासुत्पत्तिश्रुतौ प्रतिज्लेयं हीयते । तथाच प्रतिज्ञातार्थमुप- 

संहरति--पुरुष एवेदं विश्व कर्म तपो ब्रह्म पराम्ृतम्” ( मुण्ड० २। 
१।१० ) इति “अलह्येवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम! (मुण्ड० २।२।११ ) इति 
च। तथा “आत्मनो वा अरे दशेनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सव॑ वि- 
दितम् इत्येबंजातीयकासु श्रुतिष्वेषेव प्रतिज्ञा योजयितव्या । कर्थ पुनः 
प्रागुत्पत्ते; प्राणानां सद्भावश्रवणम् | नेतन्मूलप्रकृतिविषयम् ॥ “अप्राणो 

१ यथा तृतीयाध्याये चरुर्थपादेष्वग्रतिग्रहेष्वणिकरणपूर्वपक्षन्यायो बहुसूत्रव्यवद्दि 
तो5पि सोमवमने परामृइयते तद्ददत्रापि झेवम् । 
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हामनाः श॒श्रो हयक्षरात्परतः पर: ( मुण्ड० २।१॥२ ) इति मूलप्रइते: 
प्राणादिसमस्तविशेषरहितस्वावधारणात् । अवान्तरप्रक्ृतिविषय त्वेतत्ख- 
विकारापेक्ष प्रागुत्तत्तेः प्राणानां सद्भावावधारणमिति द्रष्टव्यम | व्याकृत- 
विषयाणामपि भूयसीनामवस्थानां अ्रतिस्मृत्यो: प्रकृतिविकारभावप्र- 
सिद्ध! । वियद्धिकरणे हि “गोण्यसंभवात्' इति पूर्वपक्षसूत्रत्याद्रोणी 
जन्मश्रुतिरसंभवादिति व्याख्यातम् । प्रतिज्ञाह्मन्या च _तत्र सिद्धान्तोड- 

मिहितः । इह तु सिद्धान्तसत्रत्वादरण्या जन्मश्रुतेरसं भवादिति व्याख्या- 

तम् | तदनुरोधेन त्विह्यापि गोणी जन्मश्रुतिरसंभवादिति व्याचक्षाणेः 

प्रतिज्ञाहानिरुपेक्षिता स्थात् ॥ २ ॥ 

लत्प्राक्श्रुतेश्व ॥ ३॥ 

इतश्राकाशादीनामिव प्राणानामपि मुख्येब जन्मश्ुतिः। यज्ञायत 

इस्ेक॑ जन्मवाचिपद प्रणिषु प्राक्श्रुत॑ सदुत्तरेष्वप्याकाशादिष्वनुवर्तते । 

“एतस्माजायते प्राण: (मु० २।१॥३ ) इलत्राकाशादिपु मुरूय जन्मेति 

प्रतिष्ापितं वत्सामान्यात्पाणेष्वपि मुख्यमेव जन्म भवितुमहंति । नहों- 
कस्मिन्प्रकरण एकस्मिश्व वाक्य एकः शब्द: सक्दुद्चरितों बहुमिः संब- 

ध्यपानः कबचिन्मुख्यः क्चिद्वौण इलध्यवसातुं शक्यम्। वेरूप्यप्रस- 

ड्रात्ू । तथा 'स प्राणमस्जत प्राणाच्छुद्धाम” (ग्रभ० ६।४ ) इत्यत्रापि 

ग्राणेषु श्ुतः सजतिः परेष्वप्युतपत्तिमत्सु श्रद्धादिष्यनुषज्यते | यत्रापि 

पश्माछुत उत्पत्तिवचनः शब्दः पूर्वें! संबध्यते तत्राप्येष एव न्याय! । 

यथा “सवाणि भूतानि व्युच्चरन्ति! इत्ययमन्ते पठितो व्युच्चरन्तिशब्दः 

पूर्बैरपि प्राणादिभि; संबध्यते ॥ ३ ॥ 

तत्पूवेकत्वाद्रांचः ॥ ४ ॥ 

यद्यपि 'तत्तेजोडर्ूजत' (छा० ६॥२॥३ ) इत्येतस्मिन्प्रकरणे प्राणा- 

सामुत्पत्तिन पख्यते, तेजोबन्नानामेव च॒ त्रयाणां भूतानामुत्पत्तिश्रवणात् | 

१ बाच इति वाक्प्राणमनसामुपलक्षणम् । 
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तथापि ब्रह्मप्रकृतिकतेजोबन्नपूर्वकत्वाभिधानाद्वाक्प्राणमनसां तत्सामा- 
न्याच्व सर्वेषामेब प्राणानां ब्रह्मप्रभवर्त्व॑ सिद्ध भवति । तथाहि---अस्मि- 
ज्ञेव प्रकरणे तेजोबन्नपूर्वकत्व॑ वाक्प्राणमनसामाम्नायते--“अन्नमयं हि 

सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तजोमयी वार (छा० ६॥५॥४ ) इति। 
तत्र यदि दावन्मुख्यमेवेषामन्नादिमयत्व॑ ततो वर्तत एव ब्रह्मप्रभवत्वम् । 
अथ भाक्ति तथापि ब्रह्मकतेकायां नामरूपव्याक्रियायां श्रवणात् “येना- 

श्रुत॑ श्रुते भबति' (छा० ६।१।३ ) इति चोपक्रमात् 'ऐतदात्म्यमिदं 

सर्वम! (छा० ६।८।७ ) इति चोपसंहाराछछुलदयन्तरप्रसिद्धेश्व ब्रह्मकाये- 

त्वप्रपश्चनार्थमेव ममआदीनामज्नादिमयत्ववचनमिति गम्यते । तस्मादपि 

प्राणानां त्रह्मविकारत्वसिद्धि: ॥ ४ ॥ 

२ सप्तगत्यधिकरणम् | छू० ५-६ 
सप्त गतेविंशे षितत्वाच ॥ ५ ॥ 

उत्पत्तिविषय: श्रुतिविग्रतिषेघः ग्राणानां परिहृतः । संख्याविषय इ- 

दानीं परिहियते । तत्र मुख्य प्राणमुपरिष्टाइश्व्यति । संग्रति तु कतीतरे 
प्राणा इति संग्रधारयति | श्रुतिविग्रतिपत्तेश्चात्र विशयः:। क्चित्सप्र 
प्राणा; संकीत्येन्ते--“सप्न प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्! ( मुण्ड० २।१।८ ) 
इति । कचिचाष्टो प्राणा ग्रहत्वेन गुणेन संकीटन्ते---“अष्टो ग्रहा अष्टा- 
वतिग्रहाः (बृ० ३।२।१ ) इति। कचिन्नव--*सप्त वे शीर्षण्याः 
प्राणा दर्विवाध्वो' (तै० सं० ५।१।७।१ ) इति। कचिदश--“नव वे 
पुरुष प्राणा नाभिदेशमी इति | कचिदेकादश--दशेमे पुरुषे प्राणा 
आत्मेकादश:” (ब्ृ० ३।९॥४ ) इति । कचिट्वादश--सर्वेपां स्पशोनां 

त्वगेकायनम् (बृ० २।४।११ ) इत्यत्र । क्चित्रयोदश “चक्षुश्व द्रष्टव्य॑ 
च' (ब० ४।८ ) इत्यत्र | एवं हि विश्नतिपन्नाः ग्राणेयत्तां प्रति श्रुत॒यः । 

१ विशयः संशय: । २ ग्रहत्वं बन्धकत्वम् । गृहन्ति बध्नन्तीति ग्रह्दा इन्द्रियाणि । 
अतिप्रह्दाः प्रह्मनतिक्रान्ता बिषया इल्यर्थ:। ३ अवशो पायूपस्थी । 



अधि, २ सू. ६ ] द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पादः । ३०९ 

कि तावबआप्तम् । सप्रैव प्राणा इति | कुतः । गते:। यतस्तावन्तोठबग- 

म्यन्ते--.'सप्त प्राणाः ग्रभवन्ति तस्मात् (मुण्ड० २।१॥८ ) इस्ेव॑- 
विधासु श्रुतिषु । विशेषिताश्रेते 'सप्त वे शीषेण्या; ग्राणा:' इत्र । नन्नु 
ञ्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त' (मुण्ड० २।१८ ) इति वीप्सा 

श्रुयते, सा सप्तभ्योउतिरिक्तान्पाणान्गमयतीति । नैष दोष: । पुरुषभेदा- 

भिप्रायेयं वीप्सा प्रतिपुरुष सप्त सप्त आणा इति, न तक्त्वभेदाभिप्राया 
सप्त सप्रान्येउन्ये प्राणा इति । ननन््वष्टववादिकापि संख्या ग्राणेषूदाह्मता 

कथं सप्रेव स्युः | सत्यमुदाह्मता । विरोधात्त्वन्यतमा संख्याध्यवसातव्या 

तत्र स्तोककल्पनानुरोधात्सप्संख्याध्यवसानम् । बृत्तिभेदापेक्षच॒ सं- 

ख्यान्तरश्रवणमिति मनन््यते ॥ ५ ॥ 

अश्रोच्यते--- 

हस्तादयस्तु स्थितेउतो नेवम् ॥ ३॥ 
हस्तादयर््वपरे सप्तभ्यो5तिरिक्ता: ग्राणा: श्रृयन्ते--हस्ती वे अह: 

स कर्मणाउतिग्रहेण गृहीतों हस्ताभ्यां हि कर्म करोति' (ब्वृ० ३।५॥८ ) 

इत्येबमायाप्रु श्रुतिपु । खिते च सप्रत्वातिरेके सप्तवमन््तभावाच्छक्यते । 

संभावयितुम् । हीनाधिकसंख्याविप्रतिपत्तो हधिका संख्या संग्राहझ्ा भ- 

बति तस्यां हीनान्तर्भवति नतु हीनायामधिका । अतश्च नेव॑ मन्तव्य 

स्तोककत्पनानुरोधात्सप्रेव प्राणाः स्युरिति । उत्तरसंख्यानुरोधात्त्वेकाद- 

जैव ते प्राणाः स्यु; । तथा चोदाहता श्रुतिः--दशेमे पुरुष आणा 

आत्मैकादश:' (बृ० ३।९॥४ ) इति । आत्मशब्देन चात्रान्तःकरण 

परिगृद्यते, करणाधिकारात् । नन्वेकादशत्वादप्यधिके द्वादशत्रयोद्शत्वे 
उदाहते । सत्यममुदाहते । नत्वेकादशभ्यः कार्येजातेभ्योडधिक कार्यजात- 

मस्ति यदर्थमधिक करण करुप्येत | शब्दस्पशेरूपरसगन्धविषया: पश्च 

बुद्धिमेदासदथोनि पत्च बुद्धीन्द्रियाणि । वचनादानविहरणोत्सगोनन्दा३ 
मा मम आल अजित जन “«+ ७०-+-++ न निज था, 

१ ग्रतेः अवगतेः । २ गुद्दायां दृदये शेरत इति गुहाशयाः खस्थानेषु निहिता 

निक्षिप्ताः। ३ कर्मणा हस्तनिवेद्योदानेन गृहीतः संबद्ध: । 
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पश्च कर्मनेदास्तद्थीनि च पञ्च कर्मेन्द्रियाणि | सर्वार्थविषय त्रेकाल्य- 

वृत्ति मनस्वेकमनेकबृत्तिकम् । तदेव वृत्तिभेदात् कचिड्धिन्नवब्यपदि- 

इयते--“मनो बुद्धिरहंकारश्चितं च इति । तथाच श्रुति! कामाया 

नानाविधा वृत्तीरनुक्रम्याह---'एतत्सवं मन एवं (ब्ृ० १।५॥३ ) 

इति । अपिच सप्रेव शीषेण्यान्प्राणानभिमन्यमानस्य चत्वार एव 

प्राणा अभिमता; स्य॒ुः । स्थानभेदाझ््ेते चत्वार: सनन््तः सप्त गण्यन्ते 

छल श्रोत्रे दे चक्षुपी छे नासिके एका वाकू इति। नच तावता- 

मेव वृत्तिभेदा इतरे ग्राणा इति शक््यते वक्तु, हस्तादिवृत्तीनामद- 

न्तविजातीयत्वात् । तथा “नव वे पुरुषे प्राणा नाभिदेशमी' इत्यत्रापि 

देहच्छिद्रभेदाभिप्रायेणेव. दश प्राणा उच्यन्ते न प्राणतत्त्वभेदा- 

भिप्रायेण । नाभिदेशमीति वचनात् | नहि नामिनाम कश्चिठ्राण: 

प्रसिद्धोडस्ति । मुख्यस्थ तु प्राणस्य भवति नाभिरप्येके विशेषायतनमि- 

त्तो नाभिदेशमीत्युच्यते । कचिदुपासनाथ कतिचितणा गण्यन्ते 

कचित्पद्शनार्थम । तदेवं विचित्रे प्राणेयत्तान्नाये सति क्क किंपरमाम्ना- 

नमिति विवेक्तव्यम् । कार्यजातवशात्त्वेकादशत्वाम्नान॑ प्राणविषय प्रमा- 

णमिति स्थितम्। इयमपरा सूत्रद्यययोजना । सप्रैव प्राणाः स्थुयेतः 

सप्तानामेव गति; श्रयते-“तमुत्कामन्त प्राणोडनूत्कामति प्राणमनूत्का- 

सन्त सर्व ग्राणा अनूत्क्रामन्ति' (बरृ० ४।४।२ ) इत्यत्र । ननु स्व- 

शब्दोउप्यत्र पठ्यते, तत्कथ्थ सप्तानामेव गतिः प्रतिज्ञायत इति । बि- 

शेक्तित्वादिद्याह । सप्रैव हि प्राणाश्रक्कुराद्यस्त्वक्पर्यन्ता विशेषिता ईह 

प्रकृता: 'स यत्रेप चाक्षुषप: पुरुष: पराद्वपयोवर्ततेड्थारूपज्ञों भवति 

( बृ० ४।४।१ ) 'एकीमवति न पर्यतीतल्याहु (बृ० ४४४२ ) इसे- 

वमादिनानुक्रमणेन । प्रकृत॒गामी च सर्वशब्दों भवति यथा-सर्वे ब्राझणा 

भोजयितव्या इति ये निमञ्रिताः श्रकृता आक्षणास्त एवं सर्वशब्देनो- 

4 त्रयः कालाजकारल्य तद्विषया शत्तियेस्थ तज्रैकाल्यशत्ति । २ चक्ुसदयस्त्ववप्येन्ता 

उल्कान्तों विशेषिता:। ३ इद् उत्कान्तिप्रकरणे । 
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च्यन्ते नान्ये । एवमिहापि ये प्रकृता; सप्त प्राणास्तत एवं सर्वशब्देनो- 

च्यन्ते नान््य इति । नन्वत्र विज्ञानमष्टममलुक्रान्तं, कथ सप्रानामे- 
वानुक्तरमणम् । नेष दोष: । मनोविज्ञानयोस्तत्त्वाभेदाद्व त्तिभेदेडपि 
सप्तत्वोपपत्तेः । तस्मात्समैव प्राणा इति । एवंप्राप्ते . जूम:---हस्तादयस्त्व- 
परे सप्तभ्योडतिरिक्ता: प्राणा: प्रतीयन्ते-“हस्तो वै ग्रह: ( बृ० ३२॥८) 

इत्यादिशुतिषु । ग्रहत्व॑च बन्धनभावो गृद्मते, बध्यते क्षेत्रज्ञोडनेन 
ग्रहसंज्ककेन बन्धनेनेति | स च॒ क्षेत्रज्ञो नेकस्मिन्नेव शरीरे बध्यते, 
दारीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वाहन्धनस्य । तस्माच्छरीरान्तरसंचारीद॑ अह- 

संज्ञक बन्धनमिद्यथादुक्ते भबति ।-तथाच स्मृतिः--:पुय्यष्टकेन 
लिड्रेन प्राणायेन स युञज्यते । तेन बद्धस्य वे बन्धो सोक्षों 
मुक्तस्य तेन च । इति प्राह्मोक्षाद्ृहसंज़्केनानेन बन्धनेनावि- 

योग दशयति | आथर्षणे च विपयेन्द्रियानुक्रमणे “चक्षुश्व द्रष्टव्य॑ च 
इत्यन्र तुल्यवद्धस्तादीनीन्द्रियाणि सविषयाण्यनुक्रामति--“हस्तो चादा- 

तव्यं चोपस्थश्वानन्दयितव्यं च पायुश्र विसजेयितव्यं च पादी च॑ 

गन्तव्यं च (प्र« ४७2 ) इति । तथा “दशमे पुरुषे प्राणा आत्म- 
कादशस्ते यदास्मान्छरीरान्मययादुत्कासन्त॒थ रोदयन्ति! (बृ० ३॥९।४ ) 

इत्यकादशानां प्राणानामुत्कानिंत दशयति । सर्वशब्दोडपि च प्राणशब्देन 
संबध्यमानोउशेपान्प्राणानभिद्धानी न प्रकरणवशेन सप्रस्वेवातस्थाप- 
यितु शक्यते, प्रकरणाच्छव्द्स्य बलीयस्त्वातू । सर्व आह्यणा भोज- 

यितव्या इल्यत्रापि सर्वपरामेवावनिवार्तिनां ब्राह्मणानां ग्रहर्ण न््याय्य॑, 

सर्वशब्दसामथ्यात् । सर्वभोजनासंभवात्तु तत्र निमज्नितमात्रविषया 

सर्वशब्दस्य वृत्तिराश्निता । इह तु न किंचित्सर्वशब्दार्थसक्लीचने कार- 
णमस्ति । तस्मास्सर्वशब्देनात्राशेषाणां श्राणानां परिग्रह: । प्रदशेनार्थ 
च सप्रानामनुक्रमणमित्यनवद्यम् । तस्मादेकादशेव प्राणाः शब्दृतः 
कार्यतश्वेति सिद्धमू ॥ ६ ॥ 

१ प्राणादिपश्चक॑ भूतसूक्ष्मपश्चक॑ ज्ञानेन्द्रियपश्चकं कर्मेन्द्रियपश्चक अन्तःकरणचतुश्टर्य 
अबिद्या कामः कर्म चेति पुर्यष्टकम् । 
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३ प्राणाणुत्वाधिकरणम् । स्ू० ७ 
अणवश्च ॥ ७ 

अधुना प्राणानामेव खभावान्तरमभ्युब्चिनोति | अणवश्वेते प्रकृताः 

प्राणाः प्रतिपत्तव्या: | अणुर््त॑चैषां सोह्ष्म्यपरिच्छेदो न परमाणुतु- 
ल्यत्वं, क्सदेहव्यापिकायोनुपपत्तिप्रसड्ञात् । सूक्ष्मा एते प्राणाः स्थूछा- 

श्ेत्स्युम रणकाले शरीराजन्निगेच्छन््तो बिलादद्विरिवोपलभ्येरन्म्रियमाणस्य 

पारस: । परिच्छिन्नाश्ते प्राणाः सर्वगताश्रेत्स्युरुत्कान्तिगत्यागतिश्रुति- 

व्याकोपः स्थात् | तहुणसारत्व॑ं च जीवस्य न सिध्येत् । सर्वगतानामपि 

वृत्तिछाभः शरीरदेशे स्थादिति चेत् । न। वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्तेः । 

यदेव ह्युपलव्धिसाधन वृत्तिरन्यद्वा तस्यैव न: करणत्वं संज्ञामात्र विवाद 
इति करणानां व्यापित्वकस्पना निरर्थिका । तस्मात्सूक्ष्माः परिच्छिन्नाश्र 
प्राणा इत्यध्यवस्थामः | ७ ॥ 

४ ग्राणश्रेष्याधिकरणम् । सू० ८ 
अप्य् ॥ ८ ॥ 

मुख्यश्च प्राण इतरप्राणवद्भह्मविकार इत्यतिदिशति । तद्चाविशेषेणेव 

सर्वश्राणानां त्रह्मविकारत्वमाख्यातम् । “एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वे- 

निद्रयाणि च! ( मुण्ड० २।१।३ ) इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्यो- 
त्पत्तिश्रवणात् । “स प्राणमस्जत' (प्र० ६।७ ) इत्यादि श्रवणेभ्यश्व । 

किमर्थ: पुनरतिदेश!, अधिकाशह्लापाकरणार्थ: । नासदासीये हि ब्रह्मप्र- 

धाने सूक्ते मत्नवर्णो भवति “न झंत्युरासीदम्रतं न तहि न राज्या अहम 
आसीटाकेतः । आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास' 
(ऋ० सं० ८।७।१७ ) इति । आनीदिति ग्राणकर्मोपादानात्म्रागुत्पत्तेः 
सन्तमिव प्राणं सूचयति । तस्मादज३ प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः । 

विज पा ्प्प+++++++++___++_+..___»+++न के एप 

शत्युमारकोमत्युमत्कार्य बा नासीत् , अमृत देवभोग्य नासीत्, राश्याः प्रकेतश्चिहरूप 
अन्द्र: अहः प्रकेतः सूर्यश्न नास्तां, खथधया पितृदेयान्रेन सह, आनीत् चेष्ं कृतवत् । 
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तामतिदेशेनापनुदति । आनीच्छब्दोडपि न आगुस्पत्तेः प्राणसद्भाब 
सूचयति । अवातमिति विशेषणात् । “अप्राणो हममनाः शुअ्र: इति 'च 
मूलप्रकृतेः प्राणादिसमस्तविशेषरहितत्वस्य दर्शितत्वात् । तस्मात्कारण- 
सद्भावप्रदर्शनार्थ एवायमानीच्छब्द इति । श्रेष्ठ इति च॒ मुख्य प्राणम- 
मिद्धाति---'प्राणो बाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठ (छा० ५।१।१ ) इति श्रुति- 
निर्देशात् । ज्येष्ठश्न श्राप: शुक्रनिषेककालादारभ्य तस्य वृत्तिकाभात् । 
न चेत्तस्य तदानीं वृत्तिछाभः स्थाद्रोनो निषिक्त शुक्र पूयेत न संभवेद्धा । 
श्रोत्रादीनां तु कर्णशष्कुल्यादिस्थानविभागनिष्पत्तो वृत्तिकाभान्न ज्येष्ठ- 
त्वम् । श्रेष्ठश्व॒ प्राणो गुणाधिक्यात् , “न वे शक्ष्यामस्वदते जीवितुम 
(बृ० ६११३ ) इति श्रुत्े: ॥ ८ ॥ 

५ वायुक्रियाधिकरणम् । सू० ९-१२ 
न वायुक्रिये पएथगुपदेशात् ॥ ९॥ 

स॒पुनमुख्यः प्राण: किंखरूप इतीदानीं जिज्ञास्यते । तत्न प्राप्त 
ताबछूतेवायु: प्राण इति । एवं हि श्रूयते--“यः प्राण: स वायुः स 
एप वायुः पश्चविधः प्राणोउपानो व्यान उदानः समान:” इति । अथवा 
तम्नान्तरीयापभिप्रायात्समस्तकरणवृत्ति; प्राण इति प्राप्तम् । एवं हि तम्ना- 
न्तरीया आचक्षते--““'सामान्या करणवृत्ति: प्राणाद्या वायवः पत्चेति | 
अन्रोच्यते--न बायुः प्राणो नापि करणव्यापारः । कुत:--प्रथगुप- 
देशात् । वायोस्तावत्माणस्थ प्थगुपदेशों भवति---'प्राण एवं ब्रद्मणश्व- 
तुर्थ: पादः स॒ वायुना ज्योतिषा भाति च तपति जा ( छान्दो० 
३।१८।४ ) इति । नहि वायुरेव सन् वायोः प्रथगुपदिश्येत । तथा कर- 
णजृत्तेरपि प्रथगुपदेशों अ्वति, वागादीनि करणान्यनुक्रम्य तत्र तत्न 
ध्थक्श्राणस्थाजुक्रमणात् । वृत्तिवृत्तिमतोश्वाभेदात् । नह्दि करणव्यापार एक 
सन् करणेभ्यः प्थगुपदिश्येत । तथा “एतस्माज्ञायते प्राणों मनः सर्वे- 
न्द्रियाणि च। खं वाधुः (सु० २।१।३ ) इत्येबमादयो5पि बायोः 
करणे भ्यश्व प्राणस्य ध्रथगुपदेशा अनुसर्तब्या! । नय॑ समस्तानां करण 

२७ ब्र० सु० 
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नामेका वृत्तिः संभवति, प्रत्येकमेकेकवृ त्तित्वात्समुदायस्य चाकारकत्वांच | 
नलु पलरचालनन्यायेनेतद्भविष्यति । यथेकपखरवर्तिन एकादशप- 
क्षिणः प्रत्येक श्रतिनियतव्यापाराः सन्त: संभूयेक॑ पजरं चालयन्ति, एव- 
मेकशरी रवर्तिन एकादश प्राणाः प्रत्येक प्रतिनियतवृत्तयः सन्त: संभू- 
यैकां प्राणाख्यां वृत्ति प्रतिरुप्स्यन्त इति । नेत्युच्यते । युक्त तन्न प्रत्ये- 
कवृत्तिमिरवान्तरव्यापारेः पञखरचालनानुरूपेरेवोपेता: पक्षिणः संभूुयेक 
पञजरं चालयेयुरिति । तथा दृष्टत्वात | इद॒तु श्रवणायवान्तरव्यापा- 

रोपेताः प्राणा न संभूय प्राण्युरिति युक्तम्, प्रमाणाभावात् । अद्यन्त- 
विजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्यः प्राणनस्थ । तथा प्राणस्य श्रेष्ठ स्वायुद्वोषण 
गुणाभावोपगमश्व त॑ प्रति वागादीनां, न करणवृत्तिमात्रे प्राणेइबकल्पते । 
तस्मादन्यो वायुक्रियाभ्यां प्राण; | कर्थ वहाँये श्रुतिः “यश प्राण: स 
वायु: इति । उच्यते---वायुरेवायमध्यात्ममापन्नः प्चव्यूहो विशेषा- 
त्मनावतिष्ठमानः प्राणो नाम भण्यते न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रम् | 

अतश्रोभे अपि भेदाभेदश्रुती न विरुध्येते | ९ ॥ 

स्यादेतत् । प्राणोषपि तहि जीववदस्मिज्शरी रे खातदुयं प्राप्नोति । 

श्रेष्ठत्वाद्ुणभावोपगमाच्च॒त॑ प्रति वागादीनामिन्द्रियाणाम्ू । तथाहने- 
कविधा विभूतिः प्राणस्य श्राउयते--'सुप्तेब बागादिषु प्राण एको दि 
जागर्ति प्राण एको मृत्युनाइनाप्त: श्राण: संवर्गों वागादीन्संबृद्धे प्राण 

इतरान्प्राणान्रक्षति मातेव पुत्रान इति । तस्मात्माणस्यथापि जीववत्खा- 

तद्रयप्रसज्गः । ते परिहरति--- 

चप्तुरादिवत्तु तत्सहशिशझ्यादिभ्यः ॥ १० ॥ 
ठुशब्दः आणर्य जीववत्खातत्य व्यावर्तयति । यथा चह्षुरादीनि 

राजप्रकृतिवजीवस्य कठेत्व॑ भोक्तृत्व॑च भ्रत्युपकरणानि खतक्नाणि । 
तथा मुख्यो5पि प्राणो राजमश्निवज्जीवस्य सवार्थकरत्वेनोप्करणमूतो न 
स्वतञ्रः । कुतः | तत्सहशिश्मादिभ्यः । तेश्वक्षुरादिभिः .सहैब प्राणः 
शिष्यते प्राणसंवादादियु । समानधर्मणां च सह शासन युक्त दृदद्रथंव- 
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रादिवत् । आदिशब्देन संहतत्वाचेतनत्वादीन्प्राणय्य खातई्यनिराकरण- 

द्ेतून्दशेयति ॥| १० ॥ 

स्यादेतत् । यदि चद्लुरादिवस्प्राणस्य जीव प्रति करणभावो5भ्युप- 
गम्येत, विषयान्तरं रूपादिवत्प्रसज्यत । रूपाद्रालोचनादिभिव्रेत्तिमिये- 
थाखं चक्षुरादीनां जीव॑ प्रति करणभावरों भवति । अपिचेकादशैव काये- 
जातानि रूपाछोचनादीनि परिगणितानि यदर्थमेकादश प्राणा: संग्रहीताः 

नतु द्वादशमपरं कार्यजातमधिगम्यते यद्थमर्य द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञा- 
येतेति । अत उत्तर पठति--- 

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दरोयति ॥ ११ ॥ 
न तावद्विषयान्तरप्रसड़ो दोष: । अकरणत्वात्प्राणस्य । नहि चद्तुरा- 

दिवस्प्राणस्य विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगम्यते । नचास्थेतावता 

कार्याभाव एवं। कस्मात् । तथाहि श्रुतिः प्राणान्तरेष्वसंभाव्यमानं 
मुख्यग्राणस्य वेशेषिक॑ं काय दशयति प्राणसंवादादिषु---“अथ हू प्राणा 
अहंभ्रेयसि व्यूदिरे' इत्युपक्रम्य “यस्मिन्व उत्कान्ते शरीर पापिष्ठतर- 
मिव दृइ्यते स वः श्रेष्ठ: (छा० ५।२।६,७ ) इति चोपन्यस्थ पत्येकं 
वागायुत्कमणेन दद्गृत्तिमात्रहीन यथापूष जीवन दशेयित्वा श्राणोश्विक्र- 
मिषायां वागादिशेथिल्यापात्तें शरीरपातप्रसड्र|ं च दशेयन्ती श्रुतिः प्राण- 
निमित्तां शरीरेन्द्रियस्थाति दशेयति। “तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा 

मोहमापद्यथाहमेवैतत्प व्वधात्मानं प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि, 
इति चेतमेवा4 श्रुतिराह---'प्राणेन रशन्नवरं कुलायम? (बृ० ४।३।१२ ) 
इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु प्राणनिमित्तां शरीररक्षां दशोयति | “यस्मा- 
स्कस्माचाज्ञात्माण उत्करामति तदेव तच्छुष्यतिः (ब्ृ० १।३।१९ )। 
तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति” इति च प्राणनिमित्तां 

शरीरेन्द्रियपुष्टि दशयति । “कसिसिन्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 

१ अह्श्रेयस्ति खस्य श्रष्ठतानिमित्तं, व्यूदिरे विवादं चक्तिरे । २ अवरं नीच, कुलाय॑ 
देक्षारुयं गृहम् । 
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कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि' इति, “स प्राणमर्जत' इति च प्राण- 
निमित्ते जीवस्पोत्क्रान्तिप्रतिष्ठे दशयति ॥ ११ ॥ 

पश्चवृत्तिमनोवद्यपदिश्यति ॥ १२॥ 
इतश्वास्ति मुख्यस्य प्राणस्य वेशेषिक॑ कार्य, यत्कारणं पश्चवृत्तिरय 

. व्यपदिश्यते श्रुतिषु 'प्राणोषपानों व्यान उदान; समान: (बृ० १।५।३ ) 

इति | वृत्तिभेदश्ाय कार्यभेदापेक्षः । प्राण: प्राग्वृत्तिरुच्छ[सादिकमों । 
अपानो४र्वाखृत्तिनिश्वासादिकमा । व्यानसतयोः संघो वर्तमानो वीयेव- 
त्कर्महेतु: । उदान ऊरध्ववृत्तिरत्करान्यादिहेतु:। समानः सम सर्वेष्यज्ञेषु 
योउ्न्नरसान्नयतीति । एवं पश्चवृत्ति; प्राणो मनोवत् । यथा मनसः पश्च 

वृत्तय एवं प्राणस्थापीदर्थः । श्रोत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषया मनसः 
पश्च वृत्तयः प्रसिद्धा, नतु कामः संकल्प इत्याद्याः परिपठिताः परि- 

गह्रन् । पच्चसंख्यातिरेकात् । नन््वत्रापि श्रोत्रादिनिरपेक्षा भूतभवि- 

ध्यदादिविषयाउपरा मनसो वृत्तिरस्तीति समान: पश्चसंख्यातिरेकः । 
एवं तहिं “परमतमप्रतिषिद्धमनुमतं भवति' इति न्यायादिहापि योग- 

शास्त्प्रसिद्धा मनसः पशञ्च वृत्तय: परिगृह्मन्ते 'प्रमाणविपयेयविकसुपनि- 

द्रास्टृतय: (पात० योग० सू० १।१।६ ) नाम । बहुवृत्तित्वमात्रेण वा 
मनः प्राणस्यथ निदशनमिति द्रष्टव्यम् । जीवोपकरणत्वमपि प्राणस्य पश्च- 
वृत्ति्वान्मनोवदिति योजयितव्यम् ॥ १२ ॥ 

६ श्रेष्टाणत्वाधिकरणम् । स्ू० १३ 
अणुश्व ॥ १३॥ 

अणुगख्रायं मुख्यः प्राण; ग्रत्यतव्य इतरप्राणवत् । अणुत्व॑ चेहापि 

सोक्ष्म्यपरिच्छेदो न परमाणुतुल्यत्वमू । पच्चभिव्वेत्तिभिः ऋत्सशरीरब्या- 
पित्वात् । सूक्ष्म: प्राण उत्क्रान्ती पाश्चेस्थेनानुपलभ्यमानत्वात् । परि- 

चि्छिन्नश्वोत्कान्तिगद्मागतिश्रुतिभ्यः । ननु विभुत्वमपि प्राणस्थ समाम्ना- 
यते---“समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिमिभिलेकि 

*नननीना++--9+++तत+ पल --.... >->-+++-- “७४-+7+++ 

१ प्रमाणं प्रमिति:, विपयेयों श्रमः, शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशन्यो विकत्पः, तामसी 
कृत्तिनिंद्रा । ३ शुषिमेशकादपि सृक्ष्मो जन्तुः, नागो हस्ती । 



अ्रथि. ६ सू. १४ | द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पादः । ३१७ 

समोनेन सर्वेश! (ब० १३२२ ) इत्येबमादिप्रदेशेषु । तदुच्यते--- 
आधिदेविकेन समष्टिव्यष्टिरूपेण द्वैरण्यगर्भेग प्राणात्मनैवैतद्विभुत्वमा- 
म्रायते नाध्यात्मिकिन । अपिच सम: पुषिणेद्ादिना साम्यवचनेन प्रति- 
आणिबर्तिनः प्राणस्थ परिच्छेद एबं प्रदश्येते तस्माददोष: ॥ १३ ॥ 

७ ज्योतिराद्यघिकरणम् । छू० १४-१६ 
ज्योतिरादधिष्ठानं तु तदामननात् ॥ १४ ॥ 

ते पुनः प्रकृताः श्राणाः कि खमदिम्रेव खस्मे खस्मे कायोय प्रभव- 
न्याहोखिदेवताधिष्ठिता: प्रभवन्तीति विचायेते--तत्र प्राप्त तावययथा : 
स्वकारयेशक्तियोगात्खमहिसम्नेव प्राणा: प्रवर्तेरन्निति । अपिच देवताधिष्ठि- 
तानां प्राणानां प्रवृत्तावभ्युपगम्यमानायां तासामेवाधिष्ठात्रीणां देवतानां 

भोक्तत्वप्रसज्नाच्छारीरस्य भोक्तृत्वं प्रलीयेत । अतः खमद्दिश्नेवेषां प्रवृत्ति- 
रिति । एवं प्राप्त इदमुच्यते--ज्योतिरागयधिष्ठानं तु इति । तुशब्देन 
पूर्व पक्षो व्यावस्येते । ज्योतिरादिभिरभ्याद्भिमानिनीभिर्देवताभिरधिष्ठितं 
वागादि करणजातं खकार्येषु प्रवर्तत इति प्रतिजानीते । द्वेतुं व्याचष्ट-- 
तदामननादिति । वथाह्यामनन्ति--“अभिवोग्भूत्वा मुख प्राविशत! 
( ऐत० २॥४ ) इत्यादि । अग्नेश्वाय वाग्भावो सुखप्रवेशश्र देवतात्म- 

नाधिष्ठातृत्वमद्लीकृयोच्यते । नहि देवतासंबन्ध प्रतद्याख्यायाप्रेवाचि 
झुखे वा कश्चिद्विशेषसंबन्धो दृश्यते । तथा “वायु: प्राणो भूत्वा नासिके 
प्राविशत्' (ऐत० २।४ ) इत्येवमाग्यपि योजयितव्यम | तथान्यत्रापि 
“ववागेव अद्यणश्रतुर्थ/ पादः सोउप्रिना ज्योतिषा भाति च तपति च 
(छा० ३।१८।३ ) इल्येबमादिना वागादीनामम्न्यादिज्योतिष्ठादिवचनेने- 
तमेबारथ द्रढयति । 'स वे वाचमेव प्रथमामट्वहत्सा यदा रूृत्युमयमु- 
अ्यत सोडग्रिर्मवर्त' (ब्रृू० १।३।१२ ) इति चैवमादिना बागादीना- 
मझयादिभावापत्तिवचनेनेतमेवाथ द्योतयति । सर्वन्न चाध्यात्माधिदेवत- 

१ भाति दीप्यते । तपति खकाये करोति । २ स श्राणो वा श्रथमामुद्नीयकर्मणि 
प्रधानां अनृतादिपाप्मरूपं रुत्युमतीत्यावहन्मृत्युना मुक्तां झृत्वा अभिदेवतात्मत्व॑ श्रा- 
पितवान् । 



३१८ ., अद्यसूत्रशाद्डरभाष्यमू। [ अधि. ६ सू. १६ 

विभागेन वागायश्याद्नुक्रमणमनयैव प्रद्यासस्त््या भवति । स्मतावपि-+- 

“बागध्यात्ममिति आ्राहुन्रोह्मणास्तत्त्वदर्शिनः । वक्तव्यमधिभूत॑ तु वहि- 

स्तत्राधिदिवतम् ।” इत्यादिना वागादीनामग्र्यादिदेवताधिषप्ठिततव सप्रपश्च 

दर्शितमू । यदुक्त खकायेशक्तियोगात्खमदिम्नेव प्राणाः प्रवर्तेरज्निति । 

तद॒युक्तम् । शक्तानामपि शकटादीनामनडुदादधिष्ठितानां प्रइडत्तिदशेनात् । 

डभयथोपपत्तो चागमाद्देवताधिष्ठितत्वमेव निम्चीयते | १४ ॥। 

यद॒प्युक्ते देवतानामेवाधिष्ठात्रीणां भोक्तत्वप्रसज्ञो न शारीरस्वेति त- 
त्परिहियते--- 

पग्राणवता दराब्दात् ॥ १५७॥ 
सतीष्वपि प्राणानामधिष्ठात्रीपु देवताछु प्राणबता कार्यकरणसंघात- 

खामिना शारीरेणबेषां प्राणानां संबन्धः श्रुतेरवगम्यते । तथाहि श्रुति:--- 

“अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्ण चल्छु:ः स चाप्लुषः पुरुषो दशेनाय चक्षुरथ 

यो वेदेद जिप्राणीति स आत्मा गनन््धाय घ्राणम् (छा० ८।१२।४ ) 
इत्येब॑जातीयका शारीरेणैब ग्राणानां संबन्ध श्राववति । अपिचानेकत्वा- 
तव्यतिकरणमधिष्ठात्रीणां देववानां न भोक्तत्वमस्मिझशरी रेडबकल्पते । 

एको ट्मेवमस्मिज्शरीरे शारीरों भोक्ता प्रतिसंधानादिसंभवादवग- 

म्यते ॥ १५ ॥ 

तस्यथ च नित्यत्वात् ॥ १६॥ 
तस्य च शारीरस्थास्मिज्शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्व॑ पुण्यपापोपलेपसं- 

भवात्सुखदुःखोपभोगसंभवाद्य न देवतानाम् । ता द्वि परसिनन्नेश्वर्ये 

पदे&बतिष्ठमाना न हीने5स्मिः्शरीरे भोक्तत्व॑ प्रतिलब्घुमहँन्ति । श्ुतिश्व 
भवति---पुण्यमेवामु॒_गच्छति न हू वे देवान्पाप॑ गच्छति! (बु० 

१५३ ) इति । शारीरेंगेव च॒ नित्यः प्राणानां संबन्ध उत्कान्त्यादिषु 

तदनुवृत्तिदशनात् । “तमुत्कामन्तं प्राणोउनूत्कामति प्राणमनूत्कामन्त सर्वे 

१ अथ देहे ग्राणप्रवेशानन्तरं यत्र गोलके एतच्छिद्रमनुग्रविष्ट चक्षुरिन्द्रिय तत्र 
चश्षुष्यमिमानी स आत्मा चाक्ष॒ुपः तस्य रूपद्शनाय चक्ुः । 



अधि. ८ सू. १७] दितीयाध्याये चतुर्थ: पादः । : ३१९ 

ग्राणा अनूत्कामन्ति (बृ० ४।४।२) इल्यादिश्वुतिभ्यः । तस्मात्सती- 
ध्वपि करणानां नियश्रीषु देवतासु न शारीरस्य भोक्तत्वमपगच्छति । 
करणपक्षस्येब हि देवता न भोक्तपक्षस्पेति ॥ १६ ॥ 

८ इन्द्रियाधिकरणम् । छू० १७-१९ 

त इन्द्रियाणि तब्यपदेशादन्यन्न श्रेष्ठात् ॥ १७॥ 
मुख्यश्रेक इतरे चेकादश प्राणा अनुक्रान्ता: । तत्रेद्मपरं संदिद्यते । 

कि मुख्यस्थैव प्राणस्य वृत्तिमेदा इतरें प्राणा आहोखित्तस्वान्तराणीति | 

कि तावसल्प्तं, मुख्यस्थवेतरें वृत्तिभेदा इति । कुत:--श्रुतेः । तथाहि श्रु- 
तिमुंख्यमितरांश्व प्राणान्संनिधाप्य मुख्यात्मतामितरेंषां ख्यापयति--- 
“हन्तास्येवर सर्वे रूपमसामेति त एतस्पेव सर्वे रूपमभवन! (ब्रु० 
१५१२१ ) इति । प्राणेकशब्दत्वाचैकत्वाध्यवसायः । इतरथा ह्न्याय्य- 
मनेकार्थत्व॑प प्राणशब्द्स्य प्रसज्येत । एकत्र वा मुख्यत्वमित्तरत्न वा छा- 
अ्णिकत्वमापयेत । तस्माद्ययेकस्येब प्राणस्य प्राणाया; पश्च वृत्तय एवं 
वागाद्या अप्येकादशेति । एवं प्राप्ते जूम:ः---वत्त्वान्तराण्येब प्राणाद्वागा- 
दीनीति । कुत:--व्यपदेशभेदात् । कोठ्य व्यपदेशभेदः । ते प्रकृता: 
प्राणाः अ्रष्ठ बजयिस्वावशिष्टा एकादशेन्द्रियाणीत्युच्यन्ते । श्रुतावेव॑ व्य- 
पदेशद्शेनात् । “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रयाणि च! (मु० 
२।१।३ ) इति ट्ेवंजातीयकेषु प्रदेशेषु प्रथक्प्राणो व्यपदिश्यते प्रथक्चे- 
निद्रयाणि । ननु॒ मनसोउप्येव॑ सति वर्जेनमिन्द्रियत्वेन प्राणवत्स्यात् , 

“मनः सर्वेन्द्रियणि च' इति प्रथग्व्यपदेशद्शनात् । सत्यमेतत् । स्छृततों 
स्वेकादशेन्द्रियाणीति मनो3पीन्द्रियत्वेन श्रोत्रादिवत्संगृह्मते । प्राणस्य त्वि- 

निद्रयत्वं न श्रुती स्घृती वा प्रसिद्धमस्ति | व्यपदेशभेदश्ाय तत्त्वभेद- 
पक्ष उपपद्मयते । तत्त्वेकत्वे तु स एवेक: सन्प्राण इन्द्रियव्यपदेश लभते 
न छभते चेति विप्रतिषिद्धम् । तस्मात्तत्त्वान्तरभूता मुख्यादितरें ॥१७॥ 

१ अस्थेव मुख्यप्राणस्थ रूप॑ असाम भवेमेति संकल्प्य । ते वागादयः । 



३१७ अ्रद्मसृत्रशाह्रभाष्यम् ॥ [ भ्रषि, ८ सू. १९ 

. कुतश्व तत्तवान्तरभूताः--- 

मेदआुतेः ॥ १८ ॥ 
भेदेन वागादिभ्यः प्राणः सर्वत्र श्रुयते---'ते ह वाचमूचु: (ब्० 

१।३।२ ) इत्युपक्रम्य बागादीनसुरपाप्सविध्वस्तानुपन्यस्योपसंहत्य वागा- 
दिप्रकरणम् “अथ हेममासन्यं प्राणमूचु:' इत्यसुरविध्वंसिनो मुख्यस्य 
प्राणस्य प्रथगुपक्रमणात् । तथा “मनो वाच प्राणं तान्यात्मने5कुरुत 
इत्येवमाद्या अपि भेदश्रुतव उदाह॒र्तव्या: । तस्मादपि तत्त्वान्तरभूता 
मुख्यादितरें | १८ ॥ 

कुतश्च तत्त्वान्तरभूता3-- 

वैलक्षण्याच ॥ १९॥ 
वेलक्षण्यं च भवति मुख्यस्पेतरेंषां च | सुषुप्तेच बागादिषु मुख्य 

एको जागति स एवं चेको संत्युनाउनाप्त आप्तास्खितरें | तस्येव च स्थि- 
त्युत्कान्तिभ्यां देहधारणपतनदहेतुत्व॑ नेन्द्रियुणाम् । विषयालोचनदेतुत्व 
चेन्द्रियाणां न॒प्राणस्थेत्येवंजातीयको भूयांहक्षणभेदः प्राणेन्द्रियाणामू । 
तस्मादप्येषां तत्त्वान्तरभावसिद्धि: । यदुक्तमू---'त एतस्थैब सर्वे रूप- 
सभवन् (बृ० १५२१ ) इति थुते; प्राण एवेन्द्रियाणीति, तदयु- 
क्तम् । तन्नापि पीवोपयांलोचनाद्वेंद्प्रतीते! । वथादिि--“वदिष्याम्येवाइ- 
मिति वाग्दप्र! (ब्ृ० १५।२१) इति वागादीनीन्द्रियाण्यनुऋम्य 
तानि सत्यु: श्रम्ो भूत्वोपयेमे तस्माच्छाम्यत्येव वाकू' इति च श्रमरूपेण 
सृत्युना अस्तत्वं वागादीनामभिधाय “अथेममेव नाप्रोद्योडय मध्यम: प्राण: 

(० १॥५।२१ ) इति प्रथकप्राणं मृत्युनानभिभूत॑ तमनुक्रामति | “अर 
वे नः श्रेष्ठ: (बृ० १५।२१ ) इति च् श्रेष्ठतामस्यावधारयति । तस्मा- 
सद्विरोघेन वागादिषु परिस्पन्दलाभस्य प्राणायत्तत्व॑ तद्गपभवर्न वागा- 
दीनामिति भमनन््तव्य न तादात्म्यमू । अतएवं च॒ श्राणशब्दस्थेन्द्रियेषु 
लाक्षणिकत्वसिद्धि: । तथाच श्रुतिः--“त एतस्थैव सर्वे रूपमभवन् | 
तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणाःः (बृ० १।५॥२१ ) इति मुख्यप्राणवि- 
बी. 

3 स्त्युरासक्दोष: । २ वाग्दप्रे धारणाभिप्रा्य चके । 



अधि. ९ सू. २०] द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पादः । ३२१ 

पषयस्येव प्राणशब्दस्येन्द्रियेषु लाक्षणिकीं वृत्ति दर्शयति । तस्मात्तर्वान्त- 
राणि प्राणादिन्द्रियाणीति ॥ १९॥ 

९ संन्ञामूर्तिकृप्यधिकरणम् | छू० २०-२२ 
सज्ञामूार्तिक्कप्तिस्तु जिब्ृत्कुबेत उपदेशात् ॥ २० ॥ 

सत्प्रक्रियायां तेजोबन्नानां सष्टिमभिधायोपदिश्यते---“सेयं देवतेश्नत 

हन्ताहमिमास्तिस्रों देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय नामरूपे व्याक- 
रवाणीति । तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणीति' (छा० ६।३।२)। 
तन्न संशय;---किं जीवकटेकमिदं नामरूपव्याकरणमाहोखित्परमे श्व रक- 

तैकमिति । तत्र प्राप्त तावज्नीवकतेकमेवेद॑ नामरूपव्याकरणमिति । 
कुत:--“अनेन जीवेनात्मना' इति विशेषणात् | यथा छोके चारेणाह 

परसैन्यमनुप्रविश्य संकलयानीटेवंजातीयके प्रयोगे चारकतेकमेव सत्से- 
न््यसंकलन हेतुकतठेत्वाद्राजात्मन्यध्यारोपयति संकलयानीत्युत्तमपुरु- 
षप्रयोगेण, एवं जीवकतृकमेव सन्नामरूपव्याकरणं हेतुकतैत्वादेवतात्म- 
न्यध्यारोपयति व्याकरवाणीत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण । अपिच डित्थडवित्यथा- 
दिषु नामसु घटशरावादिषु च रूपेषु जीवस्येब व्याकतृत्व॑ दृष्टम । 

तस्माजीवकतेकमेवेद॑ नामरूपठ्याकरणमिल्येव प्राप्तेडभिधत्ते--'संज्ञा- 
मूर्तिक्न॒प्तिस्तु'ु इति । तुशब्देन पक्ष व्यावर्तयति । संज्ञामूर्तिक्लुप्तिरिति 
नामरूपव्याक्रियेयेतत् ज्रिवृत्कुर्बेत इति परमेश्वरं रक्षयति, त्रिवृत्करणे 

तस्य निरपवादकतठैत्वनिददेशात् । येय॑ संज्ञाक्लप्तिमोपिक्ुप्तिश्वाभिरादित्यश्व- 
न्द्रमा विद्यदिति, तथा कुशकाशपलाशादिषु पशुमृगमनुष्यादिषु च प्रद्या- 

कृति प्रतिव्यक्ति चानेकप्रकारा। सा खलु॒परमेश्वरस्थेव॒तेजोबन्नानां 
निरमातुः कृतिभेवितुमहति । कुतः---उपदेद्ात् । वथाहि---“सेय॑ देव- 

तेक्षत' इत्युपकम्य “व्याकरवाणि” इत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण परस्पेव ब्रह्मणों 
व्याकतेत्वमिहोीपदिश्यते । ननु जीवेनेति विशेषणाजह्वीवक्ेकर्त्व व्याक- 
रणस्याध्यवसितम् । नेवदेबम् । जीवेनेत्येतद्नुप्रविश्येत्यनेन संबध्यत 

१ प्रक्रिया प्रकरणम् । २ तासां तिखणामेकेकां देवतां तेजोबन्नात्मना भ्यात्मिक 
करिष्यामीति श्रुति: पश्चीकरणोपलक्षणाथों 
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आनन्तर्यात, न व्याकरवाणील्यनेन । तेन हि संबन्धे व्याकरवा- 

णीलय॑ देवताविषय उत्तमपुरुष औपचारिकः कर्प्येत | नच गिरिन- 

दीसमुद्रादिषु नानाविधेषु नामरूपेष्वनीश्वरस्थ जीवस्य व्याकरणसामथ्य- 

मस्ति । येध्वपि चास्ति सामथ्य तेष्वपि परमेश्वरायत्तमेव तत् | नच 

जीवो नाम परमेश्वरादल्यन्तमिन्नश्वार इव राज्ष:, आत्मनेति विशे- 

बणात् । उपाधिसात्रनिबन्धनत्वाध् जीवभावस्य । तेन, वत्कृतमपि 

नामरूपव्याक रण परमेश्वरक्ततमेव भवति। परमेश्वर एवं च नाम- 

रूपयोग्याकर्तेति सर्वोपनिषत्सिद्धान्तः । 'आकाशो हू वे नाम नाम- 

रुपयोर्निवेहिता' (छा० ८।१४।१) इल्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मात्परमेश्वर- 

स्मैव ज़िवृत्कुर्वतः कर्म नामरूपयोव्योकरणम् । त्रिवृत्करणपूर्वकमेवेदमिह- 

नामरूपव्याकरणं विवक्ष्यते, प्रत्येक नामरूपठ्याकरणस्थ तेजोबन्नोत्प- 

त्तिवचनेनैवोक्तत्वात्ू । तन्च त्रिवृत्करणमश्यादित्यचन्द्रविद्युत्स श्रुतिदे- 

शैयति--“यदमे रोहित रूपं तेजसस्तद्रप॑ यच्छुछ तद॒पां यत्कृष्णे तद्- 

न्नस्थ! ( छा० ६।४।१ ) इत्यादिना । तत्रापक््िरितीदं रूप॑ व्याक्रियते। सति 

व रूपज्याकरणे विषयप्रतिलम्भादप्रिरितीद॑ नाम व्याक्रियते ) एवमे- 

वादिलचन्द्रवियत्खपि द्रष्टव्यम् । अनेन चामग्र्याद्ुदाहरणेन भोमाम्भस- 

तैजसेषु त्रिष्वपि द्रव्येष्वविशेषेण त्रिवृत्करणमुक्ते भवति | उपक्रमोपसं- 

हारयो; साधारणत्वात् । तथाह्यविशेषणैवोपक्रम:---'इमास्तिल्ो देवता- 

खिबृत्रिवदेकेका भवति' (छा० ६।३।४ ) इति । अविशेषेणेव चोपसे- 

हारः---“यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्वपम” इत्येवमादिः, यदविज्ञा- 

तमिवाभूदिद्येतासामेव देवतानां समास इति' ( छा० ६४।६।७ ) 
एवमन्त; ।। २० ॥ 

तासां तिद्सणां देवतानां बहिखिवृत्कृतानां सतीनामध्यात्ममपरं त्रिवू- 

त्करणमुक्तम--इमास्तिस्तो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृज्िवृदेकेका भवतिः 

( छा० ६।४।७ ) इति । तदिदानीमाचार्यो यथाश्र॒ुल्येवो पद्शेयत्याशह्लिल 
कंचिद्योष॑ परिदरिष्यनू--- 

मांसादि मौसम यथादाब्द्मितरयोश्र ॥ २१ ॥ 



अधि. ९ सू. २२] टितीयाध्याये चतुर्थ: पादः । ३२३ 

भूमेखिवृत्कृतायाः पुरुषेणोपभुज्यमानाया मांसमबिकार्य यथाशब्दं 
निष्पयते । तथाहि श्रुतिः---“अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थ- 
विष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योडणिप्ठस्तन्मन:' ( छ७ 
६॥«॥१ ) इति । त्रिवृत्कृता भूमिरेवेषा ब्रीहियवाय्न्नरूपेणाबरत इत्यमि- 
श्रायः । तस्याश्व स्थविष्ठ रूप॑ पुरीषभावेन बहिनिंगेच्छति | मध्यमस- 
ध्यात्म मांस वधेयति । अणिष्ठ तु मनः । एवमितरयोरप्रेजसोयेथाशबूदं 
कारयमबगन्तव्यम् । एवं मूत्र छोहितं प्राणश्वापां कायेम् | अस्थि मज्या 
वाक्तेजस इति ॥ २१ ॥ ह 

अत्राइ--यदि सर्वमेव त्रिवृत्कृत भूतभोतिकमविशेषश्रुतेः “तासां 
त्रिवृत॑ त्रिवृतमेकेकामकरोत्” इति । किंकृतस्तह्यं॑ विशेषव्यपदेशः “इद 
तेज इमा आप इदमन्नम्' इति । तथा “अध्यात्ममिद्मन्नस्याशितस्य काये 
मांसादि । इदमपां पीतानां कार्य छोहितादि । इदं_ तेजसो5शितस्थ का- 
येमस्थ्यादि' इति । अन्नोच्यते--- 

वेशेष्यात्तु तद्बादस्तद्वादः ॥ २२॥ 
तुशब्देन चोदितं दोषमपनुदति । विशेषस्थ भावों वेशेष्यम् | भूय- 

स्वमिति यावत् । सत्यपि त्रिवृकरणे क्चित्कस्यचिद्धूतधातोभूयस्त्वमु- 
पलभ्यते “अग्नेस्तेजोभूयस्त्वमुद्कस्थाब्भूयस्त्व॑प्रथिब्या अन्नभूयस्त्वम्! 
इति । व्यवहारपसिद्धर्थ चेदं त्रिवृत्करणम् । व्यवहार त्रिवृत्कृतरज्ु- 
वदेकत्वापत्तो सत्यां न भेदेन भूतत्रयगोचरो छोकस्य श्रसिद्धबेत् | त- 
स्मात्सत्यपि त्रिवृत्करणे वेशेष्यादेव तेजोबन्नविशेषवादो भूतभोतिकविषयं 
उपपद्मते । ठद्दादस्तद्वाद् इति पद्ाभ्यासोउध्यायपरिसमाप्ति थ्योत्रयति 
॥ २२ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छेकरभगवत्पूल्यपाद- 
कृतों शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ ४ ॥ 

इति श्रीमद्गक्षश्नत्नरशंकरभाष्येडविरोधार्यो द्वितीयोज्ध्यायः ॥ 



अथ तृतीयो5्ध्याय; । 
[ वृतीये साधनाख्याध्याये प्रथमपादे गतद्यागतिचिन्ता-वेराग्यनिरूपणविचारश्र ] 

१ तदन्तरप्रतिपत््यघिकरणम् | छू० १-७ 

_तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननि- 
रूपणाभ्याम् ॥ १॥ 

ह्वितीयेडध्याये स्पृतिन्यायविरोधो वेदान्तविहिते जहादशने परिहतः | 
परपक्षाणां चानपेक्षत्व॑ प्रपल्चितम् । श्रुतिविप्रतिषेधश्व परिहृतः । तत्र 

च जीवव्यतिरिक्तानि तत्त्वानि जीवोपकरणानि त्रह्मणो जायन्त इत्यु- 
क्तम् | अथेदानीमुपकरणोपहितस्य जीवस्य संसारगतिप्रकारस्तद्वस्थान्त- 
राणि ब्रह्मसतत्त्वं विद्याभेदाभेदी गुणोपसंहारानुपसंहारो सम्यग्दशेनात्पु- 

रुषार्थसिद्धि! सम्यग्द्शनोपायविधिप्रभेदो मुक्तिफछानियमश्नेय्येतदर्थजातं 
तृतीयेड्ध्याये निरूपयिष्यते प्रेसद्भागत॑ च किमप्यन्यत् । तत्र प्रथमे 
ताबत्पाद़े पद्चाप्निविद्यामाश्रिय्य संसारगतिग्रभेदः प्रदश्येते बेराग्यद्देतोः । 
“तस्माजगुप्सेत्' इति चान्ते श्रवणात् । जीबो मुख्यप्राणसचिबः सेन्द्रियः 

समनस्को 3विद्याकर्मपूर्व प्रज्ञापरिप्रहः पूर्वदेह विहाय देह्दान्तरें. प्रति- 
पद्यत इत्येतद्वगतम् । “अथेनमेते प्राणा अभिसमायन्ति' इत्येवमादेः 
“अन्यज्नवतरं कल्याणतरं रूप कुरुते! (बृ० ४।४।१।॥४ ) इत्येबमन्वा- 
त्संसारप्रकरणस्थाच्छब्दात् । धमोधर्मफलोपभोगसंभवाश्व । स कि देह: 
बीजे भू तसूक्ष्मेरसपरिष्वक्तो गच्छद्याहोख्वत्संपरिष्वक्त इति, चिन्त्तते ॥ 
कि तावत्पराप्तमू । असंपरिष्वक्त इति | कुतः करणोपादानब्रद्धृतोपादान-+ 
स्याश्रुतत्वात्ू । “स एतास्तेजोमान्राः समभ्याददानः (ब्रूं० ४।४।१ ) 
इति छात्र तेजोमात्राशंब्देन करणानामुपादानं संकीतेयति । वाक्यशै़े 

१ दर्शनोपायाः सेन्यासादयः । २ असझ्ञागर्त देहात्मदूषणम्३ ४ पच्रस्ु शुपर्जन्य- 

पृथिवीपुरुषयोषित्खभिध्यानं पश्वाभिविद्या । ४ कर्म घर्माधमोरूय॑, पूर्वपप्रक्मा जन्मास्तर- 
संस्कार: । 
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चप्लुरादिसंकीतंनात्ू । नेब॑भूतमात्रोपादानसंकीतंनमस्ति । सुल्भाश्व 
सर्वत्र भूतमात्राः । यत्रव देह आरब्धव्यस्तत्रैव सन्ति । ततश्र तासां 
नयन निष्प्रयोजनम् । तस्मादसंपरिष्वक्तो यातीति | एवं प्राप्ते पठल्या- 
चाय:---तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्त इति | तदन्तरप्रतिपत्तों 
देद्दान्तरप्रतिपत्तो देहबीजेभूतसूक्ष्मेः संपरिष्वक्तो रंहति गच्छतीत्यवग- 
न्तव्यम् । कुतः--प्रश्ननिरूपणाभ्याम् । तथाद्दि ग्रश्न:---'वेत्थ यथा 
पश्वम्यामाहुतावाप: पुरुषवचसो भवन्ति' (छा० ५॥३।३ ) इति। निरू- 
पर्ण च प्रतिबचन झुपर्जन्यप्रथिवीपुरुषयोपित्सु पश्चस्वप्निषु श्रद्धासो- 
मवृध्यन्न रेतोरूपा $ पथ्चाहुतीदेशयित्वा हे इ्ति तु ॒ परश्चम्यामाहुतावापः 

पुरुषवचसोी भवन्ति (छा० ५।९॥१ ) इति। तस्मादद्धिः परिवेष्टितो 
जीवो रंहति ब्रजतीति गम्यते । नन्वन्या श्रुतिजेदकावत्पूर्वदेह न मु- 

अ्वति यावन्न देहान्तरमाक्रमतीति दशयति--“तथ्था ठृणजछायुका' 
( बृ० ४।४।३ ) इति । तत्राप्यप्परिवेष्टितस्थेव जीवस्य कर्मों पस्थापित- 
प्रतिपत्तव्यदेहविपयभावनादी घी भावमात्र जल्कयोपमीयत इत्यविरोधः । 
एवं श्र॒त्युक्ते देहान्तरप्रतिपत्तिप्रकारे सति याः पुरुषमतिप्रभवा; कल्पना 

व्यापिनां करणानामात्मनश्र देहान्तरप्रतिपततो कर्मवशाद्वत्तिलाभस्तत्र 
भवति । केबल्स्येवात्मनो वृत्तिछाभस्तत्र भवति | इन्द्रियाणि तु देहव- 
दमिनवान्येव तत्र तत्र भोगरथान उत्पयन्ते | मन एवं वा केवल भोग- 
स्थानममिप्रतिष्ठेत । जीव एबोल्ुय देहादेहान्तरं प्रतिपय्यते शुक इब 

वृक्षादृक्षान्तरम् । इल्येबमादाः सर्वा एवानादुर्तव्या: श्रुतिविरोधात् ॥१॥ 

ननूदाहताम्यां प्रश्रप्रतिवचनाभ्यां केवलाभिरद्धिः संपरिष्वक्तो रंह- 

तीति ग्राप्रोति। अपशब्दश्रवणसामथ्यात् । तत्र कथ सामान्येन प्रति- 
ज्ञायते सर्वेरेव भूतसूक्ष्म: संपरिष्वक्तो रंहतीति | अत उत्तरं पठति--- 

१ भावनाया दीर्घीभावों भाविदेहविषयत्वम् । ९२ केवलेति सोगतकल्पनम् । ३ मन 
इति वैशेषिककल्पनम् । ४ जीव इति दिगम्बरकल्पनम्। ५ लोकायतकल्पनामाण्मग्रहणेव 
संगृहाति । 

२८ ब्र० सू७० 
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व्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् ॥ २॥ 
तुशब्देन चोदितामाशझ्लामुच्छिनत्ति । ज्यात्मिका दह्यापखिवृत्करण- 

अुतेः । तासखारम्भिकाखभ्युपगताखितरद्पि भूतद्ववमवश्यमभ्युपगन्तव्यं 

भवति । उ्यात्मकश्व देहल्लयाणामपि तेजोबन्नानां तस्मिन््कार्योपलब्घे: | 
पुनश्च ज्यात्मकखिधातुत्वात्रिभिवातपित्तक्ेष्ममिः । नस भूतान्तराणि 
प्रद्याख्याय केवलाभिरड्धिरारब्घुं शक्यते । तस्माद्धूयस्त्वापेक्षो 3यमापः 
पुरुषवचस इति । प्रश्नप्रतिवचनयोरप्शब्दी न केवल्यापेक्षः । सर्वदेहेषु 
हि. रसछोहितादिद्रवद्रव्यभूयस्यं दश्यते । नलु पार्थिवों धातुभूयिष्ठो 
देहेषूपलक््यते । नेष दोष: । इतरापेक्षयाप्यपां बाहुल्य॑ भविष्यति । 
दृश्यते च शुक्रशोणितलक्षणेडपि देहबीजे द्रवबाहुल्यम् । कर्म च निमि- 

त्तकारणं देहान्तरारम्भे । कमोणि चाम्रिहोत्रादीनि सोमाज्यपयःप्रश्नति- 

द्रवद्रव्यव्यपाश्रयाणि । कर्मसमवायिन्यश्रापः श्रद्धाशब्दोदिताः सह कर्म- 

मिद्येलोकाख्येड्म्रो हूयन्त इति वक्ष्यति । तस्मादष्यपां बाहुल्यप्रसिद्धिः । 
बाहुलयाचाप्शव्देन सर्वेपामेव देहवीजानां भूतसूक्ष्माणामुपादानमिति 
निरवद्यम् ।। २ ॥ 

ग्राणगलेश्व ॥ ३ 0 
प्राणानां च देहान्तरप्रतिपत्तो गति; श्राव्यते--“तमुत्कामन्त॑ प्रा- 

णोडनूस्क्रामति प्राणमनूत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति' (ब्ृ० ४।४।२ ) 

इत्यादिश्ुतिभिः | सा च प्राणानां गतिनांश्रयमन्तरेण संभवतीद्यतः 

प्राणगतिप्रयुक्ता तदाश्रयभूवानामपामपि भूतान्तरोपर्ष्टानां गतिरब- 
गम्यते । नहि निराश्रया; पग्राणाः कचिद्गच्छन्ति तिष्ठनिति वा जीवतो 

दशेनात् ॥ ३ ॥ 

अभ्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न माक्तत्वात् ॥ ४ ॥ 
स्थादेतत् । नेव प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तो सह जीवेन गच्छन्ति अ- 

ग्यादिगतिश्रुतेः । तथाहि श्रुतिर्मरणकाले वागादयः प्राणा अग्यादीन्दे- 
वान्गच्छन्तीति दृशयति---थयत्रास्य पुरुषस्य मृतस्थाभि वागप्येति बातं 
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प्राण: (बृ० ३।२।१३ ) इत्यादिनेति चेत् । न। भाक्तत्वात् | वागा- 

दीनामग्रयादिगतिश्रुतिगोंणी लोमसु केशेषु चादशनात् । “ओषधीलें- 

मानि वनस्पतीन्केशाःः ( बृ० ३।२।१३ ) इति हि तत्राम्नायते । नद्ठि 

छोमानि केशाश्रोस्पुद्योषधीर्वनस्पतींश्व गच्छन््तीति संभवति । नच 
जीवस्थ प्राणोपाधिश्रव्याख्याने गमनमवकरुप्यते । नापि प्राणे्विना दे- 

हान्तर उपभोग उपपद्यते । विस्प्ट च आणानां सह जीवेन गमनमन्यंत्र 

श्रावितम् । अतो वागाद्यधिष्ात्रीणामग््याविदेवतानां वागाद्युपकारिणीनां 

मरणकाछ_ उपकारनिवृत्तिमात्रमपेध््य वागादयो म््यादीन्गच्छन्तीत्युप- 

चयेते ॥ ४ ॥ 

प्रथमेष्भवणादिति चेन्न ता एव चछ्युपपत्तेः ॥ ५॥ 
स्पादेतत् । कर्थ पुनः 'पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो अवन्ति' 

( छा० ५।३।३ ) इसल्मेतन्निधोरयितुं पायेते । यावता नेव प्रथमे5भाषपां 
अ्रवणमस्ति । इह हि ग्यलोकप्रश्नतयः पश्चापग्रयः पश्चानामाहुतीना- 

माधारत्वेनाधीताः । तेषां च प्रमुख “असों वाव छोको गोतमाप्नि३ 

( छा० ५।४।१ ) इत्युपन्यस्थ “तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नों देवा: श्रद्धां जुद॒ति 

( छा० ५।४।२ ) इति श्रद्धा हौम्यद्रव्यत्वेनावेदिता । न तत्रापो हो- 

म्यद्वव्यतया श्रुता: । यदि नाम पर्जन्यादिपूत्तरेषु चतुष्व भक्िष्वपां होस्य- 

द्रव्यता परिकरुप्येत परिकरुप्यतां नाम । तेषु होतव्यतयोपात्तानां सोमा- 

दीनामब्बहुछुत्वो पत्ते: । प्रथमे त्वम्नो श्रुतां श्रद्धां परित्यज्याशुता आपः 
परिकल्प्यन्त इति साहसमेतत् । श्रद्धा च नाम प्रययविशेषः प्रसिद्धि- 

सामथ्यात् । तस्मादयुक्तः पश्चम्यामाहुतावपां पुरुषभाव इति चेत् । 

नेष दोष: । यतस्तत्रापि प्रथमेड्म्नों ता एवापः शअ्रद्धाशब्देनाभिप्रेयस्ते । 

कुत:---उपपत्ते: । एवंह्मादिमध्यावसानसं गानादनाकुछमेतदे कवाक्यमुपप - 

बते । इतरथा पुनः पश्चम्यामाहुतावपां पुरुषबचस्त्वश्रकारे प्रष्टे श्रति- 

वचनावसरे श्रथमाहुतिस्थाने यद्यनपो हौम्यद्रव्यं श्रद्धां नामावतारयेत्त- 

१ अन्यत्र तमुत्कामन्तमित्यादो । २ संगान संग्रतिपत्तिः । ३ अनपः अद्योइन्यतः । 
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तोडन्यथा प्रश्नोडन्यथा प्रतिवचनमित्येक्वाक्यता न स्थात् | “इति तु 

पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” इति चोपसंदरन्नेतदेव दशे- 
यति | श्रद्धाकाय च सोमबृष्षादि स्थूलीभवदब्बहुर छक्ष्यते ।सा च॑ 
श्रद्धाया अप्वे युक्ति: | कारणानुरूपं हि काये भवति । नच श्रद्धाख्यः 
प्र्यो मनसो जीवस्य वा धर्मः सन्धर्मिणो निष्कृष्य होमायोपादातुं 

शकक््यते पश्चादिभ्य इव हृदयादीनीदाप एव श्रद्धाशब्दा -भवेयुः । 
श्रद्धाशब्दभाप्सूपप्ते, बेदिकप्रयोगदशेनात् श्रद्धा वा आप:? इति | 
तनुत्व॑ श्रद्धासारूप्यं गच्छन्य आपो देहबीजभूता इत्यतः अश्रद्धाशब्दाः 

स्थुः। यथा सिंहपराक्रमो नरः सिंहशब्दों भवति । भ्रद्धापूर्वक्कर्म- 
समवायाच्चाप्सु श्रद्धाशब्द् उपपयते, मच्चशब्द इब पुरुषेषु । श्रद्धाहे- 
तुत्वाब श्रद्धाशब्दोपपत्ति: “अपो हास्मे श्रद्धां संनमन्ते पुण्याय कर्मणे 

इति श्रुतेः ॥ ५ ॥ 

अश्लुतत्वादिति चेन्नेष्यादिकारिणां प्रतीतिः ॥ ६॥ 
अथापि स्वाप्रश्नप्रतिवचनाभ्यां नामाप: श्रद्धादिक्रमेण पत्चम्यामा- 

हुतो पुरुषाकारं प्रतिपयेरन् | नतु तत्संपरिष्वक्ता जीवा रंहेयु+। अश्ुु- 
तत्वात् । नद्यत्रापामिव जीवानां श्रावयिता कश्चिच्छब्दोडस्ति । तस्मा- 
द्रंहति संपरिष्वक्त इत्युक्तमिति चेत् | नेप दोष: । कुतः---इृष्टादिका- 
रिणां अतीतेः । “अथ य इसमे आम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते 

धूममभिसंभवन्ति' (छा० ५।१०।६ ) इत्युपक्रम्येष्टादिकारिणां धूमा- 
दिना पिठ्याणेन पथा चन्द्रश्नाप्तिं कथयति--“आकाशाबन्द्रम समे प 

सोमो राजा' (छा० ५१०४ ) इति । त एवेहापि प्रतीयन्ते “तस्मि- 

ज्ेतस्मिन्नमो देवा: श्रद्धां जुहति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति' 
(छा० ५।४।२ ) इति श्रुतिसामान्यात् । तेषां चाभिहोन्रदशेपूर्णमासा- 
दिकर्मसाधनभूता दधिपय:प्रश्नतयो द्रवद्रव्यभूयस्ववाअत्यक्षमेवापः सन्ति । 
ता आहवनीये हुता: सूक्ष्मा आहुत्योड्पूर्वरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिण 

/ . १ अस्मे यजमानाय । संनमन्ते जनयन्ति । 
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आश्रयन्ति । तेषां च शरीर नेघनेन विधानेनान्ट्रेडप्नावत्विजों जुढ्ति 
“असो स्रगोय छोकाय स्वाह्म! इति। ततस्ताः श्रद्धापूर्वककर्मसमवायिन्य 
आहुतिमय्य आपो3पूर्वरूपा: सटस्तानिष्टादिकारिणो जीवान्परिवेध्यामुं 
छोक॑ फलदानाय नयन्तीति यत्तदत्र जुहोतिनामिवीयते---अद्धां जु- 

” (ब्ृ० ६॥२।९) इति । तथाचाम़होत्रे पदप्रश्नीनिर्वचनरूपेण 
वाक्यशेषेण 'ते वा एते आहुती हुते छत्करामतः इत्येबमा दिनाभिहोत्रा- 

हुयोः फछारम्भाय लोकान्तरप्राप्तिः प्रदर्शिता | तस्मादाहुतीमयी मिरद्धिः 

संपरिष्वक्ता जीवा रंहन्ति खकमफलोपभोगायेति झिष्यते ॥ ६ ॥ 

कथं पुनरिद्मिष्टादिकारिणां खवकर्मफछोपभोगाय रंहण्ण प्रतिज्ञायते | 
यावता तेषां धूमप्रतीकेन वर्त्मना चन्द्रमसमधिरूढानामन्नभावं दशे- 
यति--“एप सोमो राजा तदवानामन्नं त॑ं देवा भक्षयन्ति (छा० 
५।१०।४ ) इति "ते चन्द्र प्राप्यान्न भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा सोम 

राजानमाधप्यायस्वापक्षी यस्वेत्यवमेनांस्तत्र भक्षयन्ति (बृ० ६।२।१६ ) 
इति च समानविपषयं श्रु्यन्तरम् | नच व्याध्रादिभिरिव देवेभेद्यमाणा- 
नामुपभोग; संभवतीति । अत उत्तरं पठति--- 

भाक्त वानात्मविन्त्वात्तथाहि दशोयति ॥ ७॥ 
वाशब्दश्वो दितदोषव्यावर्तनार्थ: । भाक्तमेषामन्नत्व॑ न मुख्यम् | मुख्ये 

हज्नत्वे 'स्वगेकामो यजेत' इत्येब॑जातीयकाधिकारश्रुतिरुपरुध्येत । चन्द्र- 
मण्डले चेदिष्टादिकारिणामुपभोगो न स्यात्किमर्थमधिकारिण इश्शयाया- 
सबहुरूं कर्म कुयुं; | अन्नशब्दओोपभोगहेतुत्वसासान्यादनन्नेडप्युपचये- 
माणो दृश्यते । यथा विशोउ्न्न॑ राज्ञां पशवो5न्न॑ विशामिति । तस्मादि- 
एसल्रीपुत्रमित्रभृत्यादेभिरिव गुणभावोपगतेरिष्टादिकारिभियेत्सुखविहरणं 
देवानां तदेवेषां भक्षणमभ्रिप्रेते न मोदकादिवच्चर्वणं निगरण वा। “न 
हु वे देवा अभ्षन्ति न पिबन्टेतदेवाम्तं दृष्ठा तृप्यन्ति' (छा० ३।६।१ ) 

१ नेधनेन अन्टोश्यार्येन । २ असो खगाय गच्छत्विति मब्झ्ार्थ: । ३ अभिक्रियदे 
पुरुषो विधिना संबध्यतेषनेनेधिकारं: फ़कामना। 
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इति च देवानां चर्वणादिव्यापारं वारयति । तेषां चेष्टादिकारिणां देवा- 

न्प्रति गुणभावोपगतानामप्युपमोग उपपद्मयते राजोपजीविनामिव परि- 
जनानाम् । अनात्मवित्त्वाच्रेष्टादिकारिणां देवोषभोग्यभाव डपपदते । 
तथाहि श्रुतिरनात्मविदां देवोपभोग्यतां दशयति---“अथ योडन्यां देव- 
तामुपास्तेडन्यो उसावन्योडहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम् 

(बरृ० १॥७।१० ) इति।स चास्मिन्नपे छोक इृष्टादिभिः कर्मभिः 

प्रीणयन्पशुवद्देवानामुपकरोत्यमुष्मिन्नपि छोके तदुपजीवी तदादिष्टे फल- 
मुपभुखान: पशुवद्देावानामुपकरोतीति गम्यते॥ अनात्मवित्त्वात्तथाहि 
दरशयतीटस्थापरा व्याख्या---अनात्मविदो बेते केवलकर्मिण इष्टादिका- 
रिणो न ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्टायिन: । पश्चाप्नमिविद्यामिहात्मवियेत्युपच- 
-रन्ति प्रकरणात् । प्वाग्रिविज्ञानविहीनत्वाब्रेदमिष्टादिकारिणां गुणवा- 

देनान्नत्वमुद्भाव्यते पश्चाभ्रिविज्ञानप्रशंसाये । पश्चाप्निविद्या दीह विधि- 
त्सिता । वाक्यतात्पयौवगमात् । तथाहि श्रुद्यन्तरं चन्द्रमण्डले भोग- 
सद्भाव दशेयति---(स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावतेते' (प्र० 
५४ ) इति । तथान्यदपि श्रुत्यन्तरम् “अथ ये शत पिठृणां जितलो- 

छोकानामानन्दाः स एकः कर्मदेवनामानन्दों ये कर्मणा देवत्वकणि- 
संपग्मन्ते' (बृ० ४।३।३३ ) इतीए्रादिकारिणां देवेः सह संवसतां भोग- 
प्राप्ति दशयति । एवं भाक्तत्वादन्ञभाववचनस्थेष्टादिकारिणो5त्र जीवा 
रंहन्तीति प्रतीयते । तस्माद्रंहति संपरिष्वक्त इति युक्तमेबोक्तम् ।। ७ ॥ 

२ कृतात्ययाधिकरणम् । छू० ८-११ 
कृतात्ययेब्नुशयवान्दश्टस्खतिम्यां खथेतमनेर्व च ॥ ८ ॥ 

इष्टादिकारिणां धूमादिना वर्त्मना चन्द्रमण्डलमधिरूढानां भुक्तभो- 
गानां ततः श्रद्ययरोह आम्रायते---“तस्मिन्यावत्संपातमुणित्वाथेतमेवा- 
ध्वान पुनर्निबर्तेन्ते यथेतम! (छा० ५।१०॥५ ) इल्यारम्य याव'द्रम- 
णीयचरणा न्राह्मणादियोनिमापद्चन्त कपूयचरणाः श्वादियोनिमिति । 

१ यथा पशुर्भोग्य एवमज्ञ: स भेदधीमान्देवानां भोग्य हत्यर्थः । 
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तत्रेदे विचार्यते--किं निरनुशया भुक्तकृत्ख्कर्मोणोंडवरोहन्त्याहोस्वि- 
त्सानुशया इति । कि तावस्पाप्तम् । निरछुशया इति | कुतः---यावस्सं- 

पातमिति विशेषणात् । संपातशब्देनात्र कमौशय उच्यते--संपतन्त्य- 
नेनास्माह्रोकादसुं छोक॑ फलोपभोगायेति । यावत्संपातमुपित्वेति च 
कत्स्नस्य तस्य ऋृतस्य तत्रेव भुक्ततां दशेयति | "तेषां यदा तत्पेयबेति' 
(बृ० ६।२।१६ ) इति च श्रुद्यन्तरेणेष एवार्थः पग्रदरयेते । स्थादेतत् । 
यावदमुष्मिछोक उपभोक्तठर्य कर्म तावदुपभुड्र इति कल्पयिष्यामीति । 
नेव॑ कल्पयितुं शक्यते यत्किचेत्यन्यत्र परामशोत् । “प्राप्यान्तं कर्मण- 
स्तस्य यात्किचेह करोत्ययम् । तस्मालोकात्पुनरेल्यस्मे छोकाय कर्मणे! ( ब्रृ० 
४।४9।६ ) इति हापरा श्रुतियेत्किंचेत्वविशेषपरामर्ेन ऋत्स्नस्यह ऋृतस्य 

कर्मणस्तत्न क्षयितां दशेयति । अपिच प्रायणमनारब्धफलस्य कर्म- 
णोउमिव्यजकम । पग्राकप्रायणादारव्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्याँमिव्य- 

त्त्यनुपपत्तेः । तब्चाविशेषाद्यावत्किचिदनारूब्धफर् तस्य सर्वस्याभिव्य- 
आकम् । नहि साधारणे निमित्ते नेमित्तिकमसाधारणं भवितुमहेति । न 
हविशिष्टे प्रदीपसंनिधो घटोडभिव्यज्यते न पट इत्युपपयते । तस्मान्नि- 
रनलुशया अबरोहन्तीयेब॑ प्राप्त बरूम:--कृतालयेउलुशयवानिति । येन 
कर्मवृन्देन चन्द्रमसमारूढाः फछोपभोगाय तस्मिन्नुपभोगेन क्षीयते तेषां 

यदम्मय शरीरं चन्द्रमस्युपमोगायारू्ध॑तदुपभोगक्षयद्शनशो का पिसं- 
पकोट्रविलीयते । सविदृकिरणसंपकोदिव हिमकरका; । हुतभुगर्चिःसं- 
पकादिव च घृतकाठिन्यम् । ततः ऋृवादये ऋृतस्पेष्टादेः कर्मणः फलो- 

पभोगेनोपक्षये सति सानुशया एवेममवरोहन्ति । केन द्वेतुना । दृष्ट- 

स्मृतिभ्यामिद्याह । तथाहि ग्रद्क्षा श्रुति; सानुशयानामवरोह दशे- 
यति---तैद्य इंह रमणीयचरणा अभ्याशों हू यत्ते रमणीयां योनिमा- 
पर्येरन्त्राक्षणयोनिं वा क्षत्रिययोर्निं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूय- 

न््जजजकफिन 

ड़ बढ अनुशयः कम है २ तत् कम । ; ग्रत्यवेति परिक्षीण भवति । ३ अमभिव्यक्ति* 

फलोन्मुखता । ४ तत् तत्रावरोहतां जीवानां मध्ये इह कर्मभूमो रमणीयचरणा- 
पुण्यकमोणः इति यत् तत् अभ्याशों ह् अवरयं हील्यर्थः: | कपूर्य पापम् । | 
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चरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूर्यां योनिमापय्रेरव्श्योनिं वा सूकरयोर्निं 
वा चण्डाल्योनिं वा (छा० ५।१०।७ ) इति। चरणशब्देनानुशयः 
सूच्यत इति वर्णयिष्यति । दृष्टभ्वायं जन्मनैव॒प्रतिग्राण्युश्चावचरूप उप- 
भोग: प्रविभज्यमान आकस्मिकत्वासंभवादनुशयसद्धाव॑ सूचयति, 

अभ्युद्यप्रद्मयवाययो: सुकृतदुष्कृतहेतुत्वस्य॒ सामान्यतः शास्रेणावगमि- 
तत्वात् । स्मृतिरपि वणो आश्रमाश्व खकर्मनिष्ठाः प्रेय्य कर्मफलठमनुभूय 
ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुल्रूपायुःश्रुतवृत्तवित्तमुखमेघसो जन्म 

प्रतिपय्यन्ते' इति सानुशयानामेवावरोहं दशेयति---कः पुनरनुशयों ना- 
मेति । केचित्तावदाहुः--खगोर्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्थावशेषः कश्निद- 
नुशयो नाम भाण्डानुसारिस्लेहवत् । यथाहि स्लेहभाण्ड रिच्यमानं न 
सवोत्मना रिच्यते भाण्डानुसार्येब कश्रिस्सेहशेषो5बतिप्ठते तथाइनु- 
शयो5पीति । ननु कार्यविरोधित्वाददृष्टस्थ न भुक्तफलस्थावशेषावस्थानं 
न्याय्यम् | नायं दोष: । नहि सवोत्मना भुक्तफलत्व॑ कर्मणः प्रतिजानी- 
मद्दे । नलु निरवशेषकर्मफलोपभोगाय चन्द्रमण्डलमारूढः । बाढम् । 

तथापि स्वल्पकमोवशेषमात्रेण तत्रावस्थातुं न लभ्यते | यथा किल कश्नि- 
त्सेवक:ः सकलेः सेवोपकरणे राजकुल्मुपसप्तश्चिरप्रवासात्परिक्षी णब- 
हूपकरणइछतन्रपादुकादिमात्रावशेषो न राजकुले5वस्थातुं शक्तोति | एव- 
मनुशयमात्रपरिग्रहो न चन्द्रमण्डलेब्वस्थातुं शक्रोतीति । नचैतय॒क्त- 
मिव । नहि खगोर्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्थावशेषानुवृत्तिरुपपद्मते कार्य- 
विरोधित्वादित्युक्तम् । नन्वेतदप्युक्तम्। न खगेफलस्य कर्मणो निखिलस्य 

_झुक्तफलत्ब॑ भविष्यतीति । तदेतदपेशछम् । खर्गार्थ किल कर्म खगे- 
स्थस्येव खगेफर् निखिलं न जनयति खरगगच्युतस्थापि कंचित्फललेशं 
जनयतीति । न शब्द्प्रमाणकानामीहशी कल्पना3वकल्पते । स्रेहभाण्डे 
तु ख्लेहलेशानुवृत्तिटेशस्वादुपपद्मते । तथा सेवकस्योपकरणलेशानुबृत्तिश्व 
दृश्यते । नत्विह तथा खगेफलछस्यथ कर्मणो लेशानुबृत्तिदेश्यते नापि 

१ रिच्यमान वियुज्यमानम् । 



अधि. २ सू. ८ ]] ठतीयाध्याये प्रथमः पादः । ३३३ 

कल्पयितुं शक्यते खगेफलुत्वशाह्मविरोधात्ू । अवश्य चैतदेवविज्ञे- 
यम् । न खगेफल्स्पेष्टादे: कर्मणो भाण्डानुसारिख्नेहवदेकदेशो35नुवर्त- 
मानो5नुशय इति | यदि हि येन सुकृतेन कर्मणेष्टादिना खगेमन्वभूवंस्त- 
स्पेव कश्चिदेकदेशोडनुशयः करुप्येत ततो रमणीय एवेकोउनुशयः स्यान्न 
विपरीत: । तत्रेयमनुशयविभागश्रुतिरुपरुध्येत---“तद्य इह रमणीयचरणा, 
अथ य इह कपुयचरणा: (छा० ५।१०।७ ) इति । तस्मादामुष्मिक- 

फले कर्मजात उपभुक्तेडवशिष्टमेहिकफर्क कर्मोन्तरजातमनुशयस्तद्वन्तो- 
5वरोहन्तीति । यदुक्ते यर्त्किचेत्यविशेषपरामशोत्सर्वस्येह कृतस्य कर्मणः 
फछोपभोगेनान्तं प्राप्य निरनुशया अवरोहन्तीति । नेतदेवम् । अनुश- 
यसड्भावस्यावगमितत्वात् । यत्किचिदिह कऋतमामुष्मिकफर्ल कमोरब्धभोगं 
तत्सव फलोपभोगेन क्षपयित्वेति गम्यते । यदृप्युक्ते प्रायणमविशेषाद- 
नारच्धफलं कृत्कमेव कम्माभिव्यनक्ति तत्र केनचित्कर्मणा<मुष्मिल्लेके 
फलमारभ्यते केनचिद्स्मिन्नित्य्य॑ विभागो न संभवतीति । तदष्यनुश- 

यसद्भावप्रतिपादनेनेव प्रत्युक्तम् । अपिच फेन हेतुना प्रायणमनारब्घ- 
फलस्य कर्मणो5मिव्य अकं प्रतिज्ञायत इति वक्तव्यम्ू । आरब्धफलेन 
कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य वृत्त्युड्धवानुपपत्तेस्तदुपशमात्प्रायणकाले थृक््यु- 
ड्रबों भवतीति यद्युच्येत । ततो वक्तव्यम् । यथेब वर्दि प्राकप्रायणादा- 
रू्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य वृत्त्युद्धवानुपपत्तिरियेव॑प्रायणका- 
लेडपि विरुद्धफलस्थानेकस्य कर्मणो युगपरफलारम्भासंभवाद्वछवता ब्रति- 
बद्धस्य दुबेलस्थ वृत्त्युद्भवानुपपत्तिरेति । नद्यनारब्धफलरूत्वसामान्येन 
जाल्यन्तरोपभोग्यफलमप्यनेक॑ कर्मेंकस्मिन्ध्रायण युगपद्भिव्यक्त सदेकां 
जातिमारभत इति शकक्य॑ वक्तुं, प्रतनियतफलत्वविरोधात्। नापि कस्यचि- 
त्कर्मणः प्रायणेउभिवंयक्ति; कस्यचिदुच्छेद इति शक्यते वक्तुम। ऐकान्तिक- 

फछलववब्रिरोधात्। नहि प्रायश्रित्तादिभिदेंतुभि्विना कर्मणामुच्छेद: संभा- 
व्यते । स्वृतिरपि विरुद्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य कमोन्तरस्य चिरमवस्थान 
दृशेयति--“कदाचित्सुक्ृत कर्म कूटस्थमिह तिष्ठति । मज्वमानस्य संसारे 
यावदुःखाद्विमुच्यते' इत्मेव॑जातीयका । यदि च ऋृत्समनास््धफर्ल कमंक- 
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स्मिन्प्रायणेउमिव्यक्त सदेकां जातिमारभेत ततः खगनरकतियग्योनिष्व- 
घिकारानवगमादमोधमानुत्पत्तो निमित्ताभावान्नोत्तरा जातिरुपप्येत । ब्र- 
क्हत्यादीनां चेकेकस्थ कर्मणोइनेकजन्मनिमित्तत्व॑ स्मयेमाणमुपरुध्येत । 
नच धमाधर्मयो; खरूपफलसाधनादिसमधिगमे शाख्रादतिरिक्त कारणं 
शक्य संभावयितुम । नच दृष्टफलस्थ कर्मणः कारीयांदेः प्रायणममि- 
व्यश्ञकं॑ संभवतीद्यव्यापिकाब्पीय॑ प्रायणस्थाभिव्यश्कत्वकल्पना ॥ 

प्रदीपोपन्यासो5पि कर्मबछाबलप्रदुशनेनेव प्रतिनीतः । स्थूलसूक्ष्मरूपामि- 
 व्यक्तवनभिव्यक्तिवच्चेदं द्रष्टटयम् । यथाहि प्रदीप: समाने5पि संनिधाने 

स्थूछं रूपमभिव्यनक्ति न सूक्ष्मम् | एवं प्रायण॑ समाने5प्यनारव्धफछूस्य 
कर्मजातस्थ प्राप्तावसरत्वे बलछ॒बतः कर्मणो वृत्तिमुद्भावयति न दुबंलू- 
स्पेति । तस्माऋुतिस्मप्रतिन्यायविरोधादश्किप्टोउयमशेषकर्मोभिव्यक्लभ्यु- 
पगमः । शेषकर्मसद्भावेडनिमुक्षप्रसज्ञ इट्यमप्यस्थाने संश्रमः । सम्य- 

ग्दशनादरशेषकर्म क्षयश्रुतेः । तस्मात्स्थितमेतदेवानुशयवन्तो5वरोहन्तीति । 
ते चावरोहन्तो यथेतमनेवं चावरोहन्ति | यथेतमिति यथागतमिलर्थः । 
अनेवमिति तह्विपयेयेणेत्यर्थ: । धूमाकाशयोः पिलृयाणेउध्वन्युपात्तयोरव- 
रोद्दे संकीर्तनायथेतंशव्दाब्य यथागतमिति प्रतीयते । राज्यायसंकीर्त ना- 

दुभ्राधुपसंख्यानाञच विपययोउपि प्रतीयते ॥ ८ ॥ 

चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णेजिनि:॥ ९॥ 
अथापि स्थात् । या श्रुतिरनुशयसडद्धावप्रतिपादनायोदाह्॒ता---“तद्य 

इह रमणीयचरणा; ( छा० ५११०।७ ) इति । सा खलु चरणायो- 

न्यापत्ति दशयति नानुशयात् । अन्यश्वरणमन्योज्नुशयः । चरणं चा- 
रिन्रमाचार: शीलमित्यनथोन्तरम् । अनुशयस्तु भुक्तफढात्कमेंणोडतिरिक्त 
कर्मा भिप्रेतम् । श्रुतिश्व कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति---“यथाकारी य- 
थाचारी वथा भवति' ( बृ० ४।४।५ ) इति, “यान्यनवद्यानि कमाणि 
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माक< सुचरितानि तानि त्वयो- 
पास्यानि! (ते० ११११॥२ ) इति च । तस्माथरणाद्रोन्यापत्तिश्ुतेनों- 
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नुशयसिद्धिरितिचेत् । नेष दोष: । यतोडनुशयोपलक्षणार्मैवैषा चरणश्रु- 
तिरिति काष्णोजिनिराचार्यों मन्यते ॥ ९ ॥ 

आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ॥ १०॥ 
स्थादेतत् । कस्मात्पुनश्वरणशब्देन श्रोते शी विहाय छाक्षणिकोडनु- 

शयः प्रद्याथ्यते । लज्नु शीलस्येव श्रोतस्थ विहितप्रतिषिद्धस्थ साध्वसा- 

धुरूपम्य शुभाशुभयोन्यापत्ति; फर्ू भविष्यति । अवच्यं च शीलस्यापि 

किंचित्फलम भ्युपगन्तव्यम् । अन्यथा ह्यानर्थक्यमेव शीरूस्य प्रसज्येतेति 
चेत् । नेष: दोष: । कुत:---तदपेक्षत्वात् । इष्टादि हि कर्मजात॑ चरणा- 
पेक्षम । नहि सदाचारहीन: कश्चिद्धिकृतः स्यातू--आचारहीनं न 

पुनन्ति वेदाः' इल्यादिस्मृतिभ्यः पुरुपार्थत्वेउप्याचारस्थ नानथेक्यम । 

इप्टादी हि कर्मताते फलमारभमाणे तदपेक्ष एवाचारस्तत्रेव कंचिदृति- 

शयमारप्स्यते । कर्म च सर्वार्थकारीति श्रुतिस्म्ृतिप्रसिद्धिः । तस्मात्कम व 

शीछोपलक्षितमसुशयभूत॑ योन्यापत्तो कारणमिति काष्णोजिनेर्मतम् । 

नहि. कर्मणि संभवति शीलाद्रोन्यापत्तियुक्ता । नहि पद्चयां पलायितुं 
पारयमाणो जानुभ्यां रंहितुमहेतीति || १० ॥ 

सुक़तदुष्कृते एवेति तु बादरिः॥ ११॥ 
बादरिस्त्वाचार्य: सुकृतदुष्क्े एवं चरणशब्देन प्रदयाय्येते इति 

मन्यते। चरणमनुष्ठानं कर्मेत्यनर्थान्तरम् | तथाहि--अविशेषेण कर्ममात्रे 

चरतिः प्रयुज्यमानो दृश्यते |यो हीष्टादिलक्षणं पुण्य कर्म करोति तें 

ढकौकिका आचक्षते धर्म चरत्येष महात्मेति । आचारोडपि च धर्मविशेष 

एवं । भेदव्यपदेशस्तु कर्मचरणयोत्राह्मणपरित्राजकन्यायेनाप्युपपच्ते । 

तस्माद्रमणीयचरणा: प्रशस्तकमोण: कपूयचरणा निन्दितकमोण इति 

निर्णय: ॥| ११ ॥ 

३ अनिशदिकायघिकरणम् । छ्ू० १२-२१ 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम ॥ १२॥ 

 इष्टादिकारिणश्रन्द्रमसं गच्छन्तीस्युक्तम् । ये खितरे5निष्टादिकारिण- 

१ गोबलीवर्द्न्यायो5प्ययमेव । 
जन >> 3५++-क++>-+म. ०-3. फाम ७2 जमवबन->५०+ ७. ४ 
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स्तेषपि कि. चन्द्रमसं गच्छन्त्युत न गच्छन्तीति चिन्दते | तन्र ताब- 
दाहुः---इष्टादिकारिण एवं चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतन्न | कस्मात् । यतो- 
इनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रमण्डल् गन्तव्यत्वेन श्रुतम् | यथाह्यविशेषेण 
कौषीतकिनः समामनन्ति---“ये बे के चास्माह्लोकाञ्यन्ति चन्द्रमसमेव॒ 
से सर्वे गच्छनतिः (कोषी० १॥२) इति । देहारम्भोष्पि च॑ पुनजो- 
यमानानां नान््तरेण चन्द्रत्राप्तिमिवकल्पते । परथ्चम्यामाहुतावित्याहुतिसं- 
ख्यानियमात् । यस्मात्सर्व एवं चन्द्रमसमासीदेयुः । इष्टादिकारिणामि- 
तरेषां च समानगतित्व॑ न युक्तमिति चेत्। न। इतरेषां चन्द्रमण्डले 

भोगाभावात् ॥ १२ ॥ 

संयमने त्वनुभूयेतरेषासमारोहावरोहो तद्गति- 
दर्व नात् ॥ १३ ॥ 

तुशब्दः पक्ष व्यावतेयति । नेतदस्ति सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्तीति । 
एतत्कस्मात् । यतो भोगायैव चन्द्रारोहणं न निष्प्रयोजनम् । नापि 
प्रद्यरोहायेव । यथा कश्रिद्ृक्षमारोहति पृष्पफछोपादानायैव न 
निष्प्रयोजनं नापि पतनायैव । भोगश्वानिष्टादिकारिणां चन्द्रमसि नास्तीत्यु- 
क्तम् । तस्मादिष्टादिकारिण एबं चन्द्रमसमारोहन्ति नेतरे। ते तु संयमर्न 
यमालयमवगाह्य खतदुष्कृतानुरूपा यामीयोतना अनुभूय पुनरेवेम लोकं 

प्र्यवरोहन्ति । एवंभूतों तेषामारोहावरोहों भवतः । कुत:---तद्गतिद- 
शेनात् । तथाहि यमवचनसरूपा श्रुति; प्रयतामनिष्टादिकारिणां यमव- 
इयतां दशेयति---“च-संक्ययः अपतिश्ाति बाल प्रमायन्तं विक्त्मेडेन 

मूठढस् । अये त्लेको नास्ति पर इति मानी पुनः पुलबेशमापथते मे 
( कठ० २।६ ) इति । “ेवस्वत संगमर्न जनानाम इल्येवंजातीयकं च॑ 

बह्ेव यमवश्यताप्राप्तिलिडं भवति ॥ १३ ॥ 

स्मरन्ति च ॥ १४॥ 
अपिच मनुव्यासप्रश्नतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायत्तं कपूयकर्म- 

विपाक स्मरन्ति नाचिकेतोपाख्यानादिषु ॥ १४ ॥ 
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अपिच सप्त ॥ १५ ॥ 
अपिच सप्त नरका रोखप्रमुखा दुष्क्रतलफछोपभोगभूमित्वेन स्मयेन्ते 

'पौराणिकेः । ताननिष्टादिकारिण: प्राप्रुवन्ति । कुतस्ते चन्द्रं प्राप्रुयुर्त्ि- 
मिप्राय:ः ॥ १५॥ । 

ननुविरुद्धमिदं यमायत्ता यातना; पापकर्माणोइनुभवन्तीति ॥ 
यावता तेषु रौरवादिष्वन्ये चित्रगुप्तादयों नानाधिष्ठातारः स्मयेन्त इति । 
नेयाह-- 

तत्मापि च तद्यापारादविरोधः ॥ १६॥ 
तेष्वपि सप्तसु नरकेषु तस्येव यमस्याधिष्ठाठृत्वव्यापाराभ्युपगमादवि- 

रोधः । यमप्रयुक्ता एव हि ते चित्रगुप्तादयो उधिष्ठातार: स्मयेन्ते ॥ १६ ॥ 

विद्याकमंणोरिति तु प्रक्ृतत्वात् ॥ १७ ॥ 
पञ्चाम्रिविद्यायाम् 'वेत्थ यथासी छोको न संपूर्यते! (छा० ५॥३॥३ ) 

इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिबचनावसरें श्रयते--“अथैतयोः पथोने कतरेणचन 
तानीमानि क्षुद्राण्यसकदावर्तीनि भूतानि भवन्ति । जायख म्रियखेत्ये- 
तत्तुतीय स्थान तेनासो छोकों न संपूयेते! (छा० ५।१०।८ ) इति। 
'तत्रैतयो; पथोरिति विद्याकर्मणोरित्येतत् । कस्मात् । प्रकृतत्वात् । विद्या- 
कर्मणी हि देवयानपित्याणयोः पथोः ग्रतिपत्तो प्रकृते । “तद्य इत्थं विदुः 
इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पन्था; प्रकीर्तितः 4 
<इष्टापूर्ते दृत्तम' (छा० ५।१०।१,३ ) इति कर्म तेन प्रतिपत्तव्यः 
पिठ्याण: पन्था: प्रकीर्तित:। तत्प्रक्रियायाम---“अथैतयो; पथोने 
कतरेणचर्ना इति श्रुतम् । एतदुक्ते भवति--ये न विद्यासाधनेन देवयाने 
पथ्यधिकृता नापि कर्मणा पित्याणे तेषामेष क्षुद्रजन्तुलक्षणोडसकृदा- 

वर्ती तृतीयः पन्था भवतीति । तस्मादपि नानिष्टादिकारिभिश्वन्द्रमाः 
श्राप्यते । स्थादेतत् | तेडपि चन्द्रबिम्बमारुष्म ततो5वरुद्म क्षुद्रजन्तुत्व 
अतिपत्स्यन्त इति | ठद॒पि नास्ति । आरोहानर्थक्यात् । अपिच सर्वेषु 
प्रयत्सु चन्द्रढोक भ्राभुवत्खसो छोकः 'प्रयद्धिः संपूर्येतेत्यतः प्रशवविरुद्ध 

' १ तृतीयस्थानोक्त्यारम्भार्थ: श्रुतावधशब्दः । 
२६ बअ० सू० 
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प्रतिवचन प्रसज्येत । तथाहि प्रतिवचन दातव्य यथाइसौ छोको न 
संपूर्यते । अवरोहाभ्युपगमाद्संपूर्णापपत्तिरेिति चेत् । न । अश्ुतत्वात् । 
सत्यमवरोहादप्यसंपूरणमुपपद्मयते । श्रुतिस्तु ढृतीयस्थानसंकीर्तनेनासंपूरणं 
दशेयति--.एतत्ततीयं स्थान तेनासी लोको न संपूयेते' ( छा० ५।१०। 
८ ) इति । तेनानारोहादेवासंपूरणमिति युक्तम्। अवरोहस्येष्टादिकारि- 
र्वप्यविशिष्टत्वे सति ठृतीयस्थानोक्यानर्थक्यप्रसड्भात् । तुशब्दस्तु शाखा- 
न्तरीयवाक्यप्रभवामशेषगमनाशझामुच्छिनत्ति । एवं सलधिकरृतापेक्ष:ः 

शाखान्तरीये वाक्ये सर्वशब्दोउवतिष्ठते | ये वे केचिदधिक्रता अस्माह्नों- 
कातल्पयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन््तीति ॥ १७ ॥ 

यत्पुनरुक्त देहछाभोपपत्तये सर्व चन्द्रमसं गन्तुमहेन्ति, पश्चम्यामा- 
हुतावित्याहुतिसंड्यानियमादिति । तत्प्रत्युच्यते--- 

न तृतीये तथोपलब्घे; ॥ १८ ॥ 
न तृतीये स्थाने देहकाभाय पश्चसंख्यानियम आहुतीनामादतेव्यः । 

कुतः---तथोपलूब्चेः । तथाह्मन्तरेंणेवाहुतिसंख्यानियम वर्णितेन श्रकारेण 
ठतीयस्थानप्राप्तिरुपछभ्यते “जायख प्रियखेत्येतत्ततीयं स्थानम्' (छा० ५। 
२१०८ ) इति। अपिच “पन्चम्यामाहुतावाप: पुरुषषचसो भवन्ति! 

(छा० ५।३।३ ) इति मनुष्यशरीरदेतुत्वेनाहुतिसंख्या संकीत्येते न 
कीटपतद्भदिशरीरहेतुत्वेन, पुरुषशब्द्स्य मनुष्यजातिवचनत्वात् । अपिच 

'पश्चस्यामाहुतावपां पुरुषबचस्त्वमुपदिश्यते नाप ब्वम्यामाहुतो पुरुषबचस्त्वं 
प्रतिषिध्यते, वाक्यस्य व्यर्थतादोषात् । तन्न येषामारोहावरोहों संभवत- 
स्तेषां पश्चम्यामाहुतो देह उद्भविष्यति । अन्येषां तु विनेवाहुतिसंख्यया 
'भूतान्तरोपस्ष्टामिरद्धिदेंद् आरप्स्यते ॥ १८ ॥ 

स्मयेतेषपि च लोके ॥ १९॥ 
अपिच स्मयेते छोके । द्रोणधृष्टयुम्नश्रभ्वतीनां सीताद्रोपदीप्रभृतीसां 

'चायोनिजत्वम् । तत्र द्रोणादीनां योषिद्विषयेकाहुतिनाखि । धृष्टलुम्नादीनां 
'छु योषित्पुरुषबिषये द्वे अप्याहुती न स्तः। यथा च तत्नाहुतिसंख्याना- 
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दरों भवत्येवमन्यत्रापि भविष्यति । बलाकाप्यन्तरेंणेव रेंतःसेक गर्भ घत्त 
इति लोकरूढिः ॥ १९ ॥ 

दरोनाथ ॥ २०॥ 
अपिच चतुर्विघे भूतग्रामे जरायुआण्डजस्वेदजोद्धिज्बलक्षणे खेंदजो- 

ड्विजयोरन्वरेंणेव प्राम्यधर्ममुत्पत्तिदशेणशदाहुतिसंख्यानादरो भवति । 
एवमन्यत्रापि भविष्यति ॥ २० ॥ 

नल 'ेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति आण्ड्ज जी- 

वैजमुद्धिज्म' (छा० ६।३।१ ) इति । अन्न त्रिविध एवं भूतझ्राम+ 
श्रुयते कर्थ चतुर्विधत्वं भूतपामस्य प्रतिज्ञामिति ( अन्रोच्यते--- 

तृतीयदाब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ २१ ॥ 
(आण्डर्ज जीवजमुद्धिजम' (छा० ६।३।१ ) इत्यत्र तृतीयेनोद्धि- 

ज्शब्देनेव खेदजोपसंग्रहः कृतः प्रत्येतव्यः | उभयोरपि स्वेदजोद्धिजयो- 
भेम्युदको्वेद्प्रभवत्वस्य तुल्यत्वात् । ख्थावरोड्भेदात्तु विलक्षणो जद्जमो- 

ड्वेद इलन्यत्र खेदजोद्धिज्वयोभेंदवाद इत्यविरोधः ॥ २१ ॥ 
४ साभाव्यापत््यधिकरणम् | स्ू० २२ 
साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ २२॥ 

इष्टादिकारिणअ्रन्द्रमसमारुष्म तस्मिन्यावत्संपातमु षित्वा ततः सानुशया 
अवरोहन्तीत्युक्तम् । अथावरोंहप्रकारः परीक्ष्यते । तत्रेयमवरोह श्रुतिर्भव- 

ति---“अयैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा 

धूमो भवति धूमो भूत्वाउञअं भवत्यअं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा 
प्रबवर्षति' (छा० ५।१०।५) इति । तत्र संशयः--किमाकाशादिसरूपमे- 
बावरोहन्तः प्रतिपद्चन्ते किंवाकाशादिसाम्यमिति । तत्र प्राप्त तावदाका- 

शादिस्रूपमेव प्रतिपद्यन्त इति । कुतः--एवं द्वि श्रुतिभवति | इतरथा 

लक्षणा स्यात् । श्ुतिलक्षणाविशये च ध्रुतिन्योय्या न छक्षणा । तथाच 
वायुभूत्वा धूमो भवतीत्येवमादीन्यक्षराणि तत्तत्खरूपोषपत्तावाझ्अस्थेना- 

१ जीवर्ज जरायुजम् , उद्धिज इक्षादि । २ संशोकर्ज खेदजम् । 
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यकल्पन्ते । तस्मादाकाशादिसरूपप्रतिपत्तिरेति । एवं प्राप्ते श्रूम:--- 
आकाशादिसाम्यं प्रतिपद्यन्त इति । चन्द्रमण्डले यद्म्मयं शरीरमुपभो- 
गार्थमारव्धं तदुपभोगक्षये सति प्रविीयमान सूक्ष्ममाकाशसमं॑ भवति 
ततो वायोवशमेति ततो धूमादिभिः संप्चच्यत इति । तद़ेतदुच्यते--- 
“यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुम' (छा० ५।१०।५ ) इत्येवमादिना । कुत 
एतत् । उपपत्ते: । एवं होतदुपपयते । नह्मन्यस्थान्यभावो मुख्य उपप- 
ते | आकाशस्रूपप्रतिपत्तो च वाय्वादिक्रमेणावरोहों नोपपद्मते । 
विभुत्वाध्याकाशेन  नित्यसंबन्धवत्त्वान्न तत्सादृश्यापत्तेरन्यस्तत्संबन्धो 
घटते | श्रुयसंभवे च छक्षुणाश्रयर्ण न्याय्यमेव । अत आकाशादितुल्य- 
तापत्तिरेवान्राकाशा,- भाव इत्युपचयेते || २२ ॥ 

५ नातिचिराधिकरणम् | स्ू० २३ 
.. नातिचिरेण विद्येषात् ॥ २३॥ 

तत्राकाशा दिप्रतिपत्तों प्राग्ब्रीद्यादिप्रतिपत्तेभेवति विशयः । कि दीघधे 
काल पूर्वपूर्वसाहइ्येनावस्थायोत्तरोत्तरसाह॒३र्य गच्छन्त्युतार्पमल्पमिति । 
तत्नानियमो नियमकारिणः शास्त्रस्याभावादिति । एवं प्राप्त इदमाह--- 
_नातिचिरेणेति । अल्पमल्प॑ कालमाकाशादिभावेनावस्थाय वर्षधाराभिः 
सद्देमां भुवमापतन्ति | कुत एतत् | विशेषद्शनात् । तथाहि ब्रीक्यादि- 
भावापत्तेरनन्तरं विशिनष्टि--'अतो वे खलु दुर्निष्म्रपतरम्' (छा० ५। 
१०।६ ) इति । तकार एकइछान्दस्थां प्रक्रियायां लुप्तो मन््तव्यः । दुर्नि- 
धप्रपतरं दुर्निष्क्मतरं दुःखतरमस्माद्रीह्यादिभावात्रिःसरणं भवतीलर्थः ॥ 
तदत्र दुःखं निष्प्रपत्न प्रदशयन्पूर्वेषु सु निष्प्रपतनं॑ दशेयति । सुख- 
दुःखताविशेषश्धाय निष्प्रपतनस्य कालास्पत्वदीघेत्वनिमित्तः । तस्मिन्नव- 
धो शरीरानिष्पत्तेरपभोगासंभवात् । तस्माद्रीह्यादिभावापत्ते: प्रागस्पेनेव 
कालेनावरोहः स्थादिति ॥ २३ ॥ 

६ अन्याधिष्ठिताधिकरणम् । ख-२४-२७ 
अन्याधिष्ठितेषु पूवेबदभिलापात् ॥ २४॥ 

तस्मिन्नेवावरोहे प्रवषेणानन्तरं पठ्यते---“त इह औहियवा ओषधि- 
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चनस्पतयस्तिलमाषा इति जाप्रन्ते! (छा० ५।१०।६ ) इति। तत्न 

संशय:---किमस्मिन्ननधो स्थांवरजात्यापन्ना: स्थावरसुखदु:खभाजों5लु- 
शयिनो भवन्त्याहोखित्त्षेत्रज्ञान्तराधिष्ठितेषु सख्थावरशरीरेषु संश्छेषमारतर 
गच्छन्तीति । कि तावस्पाप्तम् । स्थावरजाज्यापन्नास्तत्सुखदुः खभाजो 5नु- 

शयिनो भवन्तीति । कुत एतत् । जनेमुंख्टपथित्वोपत्ते: स्थावरभावस्य 
च श्रुतिस्मृत्योरुपभोगस्थानत्वप्रसिद्ध: । पहुएहिंसादिये'्चरेष्टेदे: कर्मजात- 
स्यानिष्टफलस्तोपपत्ते: । तस्मान्मुख्यमे वेद्मनुइरैशयिनां त्रीध्देजन्म । श्वादि- 
जन्मवत् । यथा श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा च०६ दलयोरर्ने ने मुख्यमेवा- 

'नुशयिनां श्वादिजन्म तत्सुखदुःखान्वितं भवति | ७५ नें त्रीद्मामापीति। 

एवं प्राप्ते जूमः--अन्येर्जीवेरधिष्ठितेषु ब्रीक्यादिषु स | कक हा 
प्रतिपय्यन्ते न तत्सुखदुःखभाजो भवन्ति पूर्ववत् | यथा व।_ ह थूवो- 

उनुशयिनां तत्संस्छेषमात्रमू । एवं ब्रीज्यादिभावोडपि जातिस्था फहे- 

पमात्रम् । कुत एतत्। तद्ठदेवेहााप्पमिलापात् । कोडमिलापस्य तद्दद्भावः । 

कर्मव्यापारमन्तरेण संकीर्तनम् । यथाकाशादिषु प्रवर्षणान्तेषु न कंचि- 
त्कमंव्यापारं परामृशलवं ब्रीज्यादिजन्मन्यपि । तस्माज्नास्यत्र सुखदुःख- 
भाक्त्वमनुशयिनाम् । यत्र तु सुखदुःखभाक्त्वमभिप्रेति पराम्शति तत्र 
कर्मव्यापारं रमणीयचरणाः कपूयचरणा इति च। अपिच मुख्ये5नुश- 

यिनां ब्रीक्षादिजन्मनि त्रीह्मादिषु छूयमानेषु कण्ड्यमानेषु पच्यमानेषु 

भक्ष्यमाणेषु च तदमिमानिनोउनुशयिनः प्रवसेयु:। यो हि जीवो यच्छ- 
रीरमभिमन्यते स तस्मिन्पीड्यमाने प्रवसतीति प्रसिद्धम् । तत्र ब्रीह्मादि- 

भावाद्वेतः:सिग्भावोउनुशयिनां नाभिरूप्येत। अतः संसगेमात्रमनुशयिना- 

मन्याधिछितेषु त्रीह्यादिषु भवति । एतेन जनेमुख्यार्थत्व॑ प्रतित्रुयादुपभो- 
गस्थानत्वं च स्थावरभावस्थ । नच वयमुप्भोगस्थानत्व स्थावरभावस्याव- 
जानीमट्दे । भवत्वन्येषां जन्तूनामपुण्यसामर्थ्येन स्थावर्भावमुपगतानामे- 

'तदुपभोगस्थानम् । चन्द्रमसस्त्ववरोहन्तो3युशयिनों न स्थावरभावमुप- 

आुखत इस्याचक्ष्मद्दे ॥ २४ ॥ 
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अश्युद्धमिति चेन्न ऋब्दात्॥ २०॥ 
यत्पुनरुक्त पशुहिंसादियोगादशुद्धमाध्वरिक कर्म तस्थानिष्टमपि फल- 

मवकल्पत. इत्यतो मुख्यमेवानुशयिनां त्रीद्यादिजन्मास्तु तत्र गौणी कत्प- 

नानर्थिकेति तत्परिह्ितते । न, शाख्द्देतुत्वाद्धमोधर्मविज्ञानस्थ । अर्य॑ 

घर्मोड्यमधर्म इति शाख्रमेंदर विज्ञाने कारणम । अतीन्द्रियत्वात्तयो; 

अनियतदेशकाल ित्तत्वाश (* यर्मिन्देशे काले निमित्ते चयो धर्मोउलु- 

छीयते स ए> “कालनिसि ्तान्तरेष्वधर्मों भवति । तेन शाख्राहते घर्मो- 
धर्मविषय गे न “कस्यचिद्स्ति । शाख्रात्र हिंसामुग्रद्मथात्मको 

ज्योतिष्टे' “मे इत्यव /रित: स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तम्। ननु 
धन टिं तो भूत” नि! इति शास्त्रमेव भूतविषयां हिंसाम्रधर्म इत्यवगम- 

> अंक । उत्सगेस्तु सः। अपवादः “अम्नीषोमीय पशुमालठ्मेत! 

इंंते 'जञाक"गोपवादयोश्व व्यवस्थितविषयत्वम् । तस्माहिशुद्ध कर्म वेविकं, 

शिष्टेरनुप्तठीयमानत्वादनिन्धमानत्वान्च । तेन न ॒तस्व श्रतिरूपं फर्ू जाति- 

खावरत्वम् । नच श्वादिजन्मवदपि ब्रीद्यादिजन्म भवितुमहंति । वद्धि 

कपूयचरणानधिकृद्योच्यते नेवमिह वेशेषिकः कश्चिद्धिकारो5स्ति । 

अतश्रन्द्रमण्डलस्खलिवानामनुशयिनां ब्रीह्यादिसंलछेषमात्र तद्भाव इत्यु- 

पचयते ॥ २५ ॥ 

रेत*सिग्योगोड्थ ॥ २६ ॥ 

इतश्व ब्रीद्यादिसंस्लेषमात्र तद्भावो यत्कारण त्रीज्यादिभावस्यानन्तरम- 

जुशयिनां रेत:सिग्भाव आम्रायते--“यो यो ब्यन्नमत्ति यो रेतः सिश्यति 

तद्भूय एवं भवति! (छा० ५।१०।६) इति। नचात्र मुख्यों रेतःसि- 

ग्भाव: संभवति । चिरजातो हि प्राप्तयौवनों रेतःसिग्भवति । कथसिवा- 

लुपचरितं तद्भावमद्यमानान्नानुगतोडनुशयी प्रतिपद्यते । ततन्न तावदव्ये 

रेंत;सिग्योग एवं रेतःसिग्भावो5स्युपगन्तव्यः । वह्वद्रीक्षादिभावो5पि 

ज्रीक्षादियोग एवेत्यविरोधः ॥ २६ || 
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योने; शरीरम् ॥ २७ ॥ 
अथ रेतःसिग्भावस्थानन्तरं योनो निषिक्ते रेतसि योनेरघिशरीरमन 

नलुशयिनामनुशयफछोपभोगाय जायत इत्याह शाखम---तथ इह रमणी- 

यचरणा: (छा० ५।१०।७ ) इत्यादि । तस्मादष्यबगम्यते नावरोहे 
ब्रोद्मादिभावावसरे तच्छरी रमेव सुखदु;खान्वितं भवतीति । तस्माद्रीक्षा- 
दिसंशेषमात्रमनुशयिनां वजन्मेति सिद्धमू॥ २७ ॥ इति श्रीगोविन्द- 
भगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमच्छेक रमगवत्पूज्यपादक्ती शारीरकमीमां सामाष्ये 
तृत्तीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥ १॥ 

तृतीयाध्याये छितीयः पाद$ । 
[ अन्नपादे तत्त्वपदार्थपरिशोधनबिचारः ] 

१ संध्याधिकरणम् । छ-१-६ 
संध्ये रश्टिराह हि॥ १ ॥ 

अतिक्रान्ते पादे पश्चाप्रिविद्यामशुदाहय जीवस्य संसारगतिप्रभेद्+ 
प्रपश्चित: । इदानीं तु तस्येबावस्थासेदः प्रपआयते । इदमामनन्ति---“स 
यत्र प्रस्वपिति' (बृ० ४।३।९ ) इत्युपक्रम्य “न तन्न रथा न रथयोगा 

न पन््थानो भवन्द्थ रथान्यथयोगान्पथः सजते' (ब्रृू० ४।३।१० ) 

इत्यादि । तत्र संशयः---किं प्रबोध इब स्वप्नेषपि पारमार्थिकी स्ष्टिरा- 
होखिन्मायामयीति । तत्र तावत्मतिपयते संध्ये वध्यरूपा सृष्टिरिति | 

संध्यमिति खप्रत्थानमाचष्टे, वेदे प्रयोगदशनात् “संध्य तृतीय खप्नखा- 
नम्' (छढृ० ४।३।९ ) इति । द्ययोलोकस्थानयो: प्रबोधसंप्रसादस्थानयोबों 
संघो भवतीति संध्यम्। तस्मिन्संध्ये स्थाने तथ्यरूपैष सष्टिभवितुमहति । 
कुत:---यतः प्रमाणभूता श्रुतिरेवमाह “अथ रथात्रथयोगान्पथः रजते! 

(बृ० ४।३।१०) इत्यादि । स हि कर्तेति चोपसंहारादेवमेवावगम्यते ॥ १॥ 
निमोतारं चैके पुत्नादयश्य ॥ २॥ 

अपिचेके शाखिनोउस्मिन्नेर संध्ये स्थाने कामानां निमोतारमात्मा- 
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जमामनन्ति---“य एप सुप्रेषु जागर्ति कार्म कार्म पुरुषों निर्मिमाणः” 

(क० ५।८ ) इति। पृत्रादयश्व तन्न कामा अभिभप्रेयन्ते काम्यन्त इति । 

नजु कामशब्देनेच्छाविशेषा एबोच्येरन् | न । “'शतायुषः पुत्रपोत्रान्वू- 
णीष्वः (क० १।२३) इति भ्रकृत्यान्ते 'कामानां त्वा कामभाजं करोमि' 
(क० १२४) इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु कामशब्दस्य प्रयुक्तत्वात् । 
प्राक्ष चेने निमातारं प्रकरणवाक्यशेषाभ्यां प्रतीमः । प्राक्षस्य हीद करणम् 
“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमातर (क० २।१४ ) इत्यादि, तद्विषय एव च 
वाक्यशेषो 5पि---“तदेव शुक्र तद़्ह्म तदेवास्ृतमुच्यते । तस्मिंछोकाः 
थ्रिताः सबें तदु नात्येति कश्वन (क० ५।८) इति । प्राक्षकठेका च स्- 
शिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया तथा स्वप्नाश्रयापि सृष्टिभवितु- 

महेति । तथाच श्रुतिः---“अथो खल्बाहुजागरितदेश एवास्येष इति यानि 
होव जाअ्रत्पदयति तानि सुप्त: (बृ० ४।३।१४ ) इति खप्नजागरितयो: 
समानन्यायतां श्रावयति । तस्मात्तथ्यरूपैव संध्ये सष्टिरेति ॥ २ ॥ 

एवं प्राप्ते प्रयाह--- 
मायामाज्र तु कारत्स्थेनानभिव्यक्तसखरूपत्वात् ॥ ३ ॥ 

तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । नेतद्स्ति यदुक्त संध्ये रष्टिः पारमा- 
थिंकीति । मायेव संध्ये सष्टिने परमार्थगन्धो 5प्यस्ति । कुतः--का त्कर्ये- 
नानभिव्यक्तसखरूपत्वात् । नहि कार्रुयेन परमार्थवस्तुधर्मेणाभिव्यक्तस्व- 

रूपः स्वप्न: । कि पुनरत्र कात्छयेममिप्रेत देशकालनिमित्तसंपत्तिरबाधश्व | 
नहि परमार्थवस्तुविषयाणि देशकालनिमित्तान्यबाधश्व खप्न संभाव्यन्ते । 

न तावस्खप्रे रथादीनामुचितों देशः संभवति । नहि संबते देहदेशे 
रथादयोज्वकाश्श लभेरन् । स्यादेतत् । बहिर्देह्मात्खप्रं द्रद्यति देशान्त- 
रितद्रव्यग्रहणात् । दशेयति च श्रुतिबहिर्दृद्दात्खप्रमू---“बह्िष्कुलायादस- 
तश्बरित्वा । स ईयतेडम्रतो यत्र कामम' (ब्रृ० ४।३।१२ ) इति खिति- 

गतिप्रत्ययभेद्श्व नानिष्क्रान्ते जन्तो सामअस्यमअवीतेति । नेत्युच्यते । 
नह्दि सुप्तस्य जन्तो: क्षणमात्रेण योजनशतान्तरितं देशं परर्येतुं विपयेंतुं च 

.-.०......0>२००-०>क_न+«-न-+>०+ नमन याण-3+ न न-न- नमन अनन्त ही तल3दईणदलीद दी तीन >> ०० 

३ संबृते संकीर्ण । २ पर्येतुं गन्तुम्। विपर्यतु आगन्तुम् । 
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ततः सामथ्य संभाव्यते | कचिश्व प्रद्यागमनवर्जितं स्वप्न श्रावयति कुरुष्व- 
हमद्य शयानो निद्रयाउमिप्लुतः खप्ने पच्वालानमिगतश्रास्मिन्प्रतिबुदखेति । 
देद्दाश्रेदपेयात्पवालेषु प्रतिबुध्येत न तानसावभिगत इति कुरुष्वेव तु 
प्रतिबुध्यते । येन चाय देहेन देशान्तरमअ्वानों मन््यते तमन्ये पाश्ेस्थाः 
शयनदेश एवं पश्यन्ति । यथाभूतानि चाय देशान्तराणि खप्ने पश्यति 
न तानि तथाभूतान्येव भवन्ति । परिधावंश्रेत्पश्येज्ञाग्रदृहस्तुभूतमर्थमा- 
कलयेत् । दशेयति च॒ श्रुतिरन्तरेव देहे सप्तमू---“स य्रितत्खप््यया 
चरति' इत्युपक्रम्य “स्वे शरीरे यथाकाम्मं परिवर्तते' (बृ० २।१।१८ ) 

इति । अतश्न श्रुत्युपपत्तिविरोधाह्ृहिष्कुलायश्रुतिगौंणी व्याख्यातव्या 
बहिरिव कुलायादमृतश्ररित्वेति । यो हि वसन्नपि शरीरे न तेन प्रयोजन 

करोति स बहिरिव दारीराड्भवतीति । खितिगतिप्रद्ययभेदो<5प्येब॑ सति 

विप्रतम्भ एवाभ्युपगन्तव्य; । कालविसंवादो5पि व खप्ने भवति रजन्यां 
सुप्तो वासरं भारते वर्ष मन््यते । तथा मुहूर्तमात्रवर्तिनि खप्ने कदाचिद्व- 
हुवर्षपूगानतिवाहयति । निमित्तान्यपि च खतप्ने न बुद्धये कर्मणे 
वोचितानि विद्यन्ते । करणोपसंहाराद्धि नास्य रथादिग्नहणाय चक्षुरादीनि 
सन्ति । रथादिनिर्वर्तनेउपि कुतोउस्य निमेषमात्रेण सामथ्य दारूणि वा । 
बाध्यन्ते चेते रथादयः स्वप्नदृष्टाः प्रबोधे । सख्प्त एवं चेते सुठभबाधा 
भवन्ति । आद्यन्तयोव्येमिचारदशनात् । रथो5यमिति द्वि कदाचित्खप्रे 
निधोरितः क्षणेद मनुष्य: संपयते मनुष्योड्यमिति निधोरितः क्षणेन 
वृक्ष: । स्पष्ट चाभाव॑ रथादीनां स्प्रे श्रावयति शाख्रमू---“न तत्न रथा 
न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति! (बृ० ४।३।१० ) इत्यादि । तस्मान्माया- 
मात्र सप्दशनम् ॥ ३ ॥ 

सचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४॥ 
मायामात्रत्वात्तर्दिं न कश्नित्खप्रे परमार्थगन्धो5स्तीति । नेत्युच्यते ॥ 

सूचकश्थ हि खप्नो भवति भविष्यतोः साध्वसाधुनो: । तथाहि श्रूयते--- 
“दा कर्मसु कास्येषु स्लियं खप्नेपु पश्यति | समृद्धि तन्न ज्ञानीयात्त - 
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स्मिन्खप्रनिदशने! (छा० ५॥२।९ ) तथा पुरुष कृष्ण कृष्णदन्तं 
पश्यति स॒ एन हन्ति! इत्येवमादिभिः स्वप्रेरचिरजीवित्वमावेश्वत इति 
आवयति । आचक्षते च सप्नाध्यायविद:--'कुखरारोहणादीनि स्प्रे 
धन्यानि खरयानादीन्यधन्यानि इति । मअदेवताद्रव्यविशेषनिमि- 
ताश्व केचित्खप्ताः सत्यार्थगन्धिनों भवन्तीति मनन््यन्ते । तत्रापि 
अवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वं, सूचकस्य तु ख्रीदशेनादेभे- 
वल्येव वैत॒थ्य बाध्यमानत्वादितद्यभिप्रायः । तस्मादुपपन्न खप्नस्य माया- 
सात्रत्वम् । यदुक्तम् “आइ हि इति तदेव॑ सति भाक्ते व्याख्यातव्यम् । 

यथा छाड्र् गवादीनुद्ददतीति निमित्तमात्रत्वादेवमुच्यते, नतु प्रयक्ष- 
मेव छाल गवादीनुद्वहति । एवं निमित्तमात्रत्वात्सुप्तो रथादीन्खजते सर 
द्वि कर्तेति चोच्यते, नतु प्रचक्षमेव सुप्तो रथादीन्सजति। निमित्तत्व॑ 
त्वस्य रथादिप्रतिभाननिमित्तमोदत्रासादिदशनात्तन्निमित्तमृतयो: सुरूत- 
दुष्कृतयोः कठेत्वेनेति वक्तव्यम् | अपिच जागरिते विषयेन्द्रियसंयोगा- 
दादित्यादिज्योतिव्येतिकराश्वात्मनः स्वयंज्योतिष्ठ॑ दुर्विविषनमिति तद्ठिवेच- 
नाय स्वप्न उपन्यस्तः । तत्र यदि रथादिसृष्टिवचन श्रुट्या नीयेत तदा स्वयं 
ज्योतिष्ठ न निर्णीत स्थात् । तस्माद्रथाद्रमाववचन श्रुया, रथादिसष्टिवचर्न 
तु भक्त्येति व्याख्येयम् | एतेन निर्माणश्रवर्ण व्याख्यातम् । यवृप्युक्तमू--- 

ध,्राक्षमेनं निमातारमामनन्ति' इति। तदप्यसत् । श्रुत्यन्तरे 'सखयं विहृत्य 
खरयं निमोय खेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रखपिति! (बृ० ४॥३॥९ ) 
इति जीवव्यापारश्रवणात् | इद्दापि “य एप सुप्रेषु जागरति' (क० ५॥८ ) 

इति प्रसिद्धानुवादाज्वीव एवायं कामानां निमोता संकीलेते | तस्य तु 
वाक्यशेषेण तदेव शुक्र तद्बह्मेति जीवभावं॑ व्यावत्ये ब्रद्यभाव उपदिश्यते- 

“वत््वमसि! (छा० ६।९।७ ) इत्यादिवदिति न॒ब्रह्मप्रकरणं विरुध्यते । 
नचास्मामिः सप्नेषपि प्राक्षव्यवद्दार: प्रतिषिध्यते । तस्य सर्वेश्वरत्वात्स- 
वॉस्ववस्थाखधिष्ठटाठृत्वोपपत्ते: । पारमार्थिकरतु नाय॑ संध्याश्रयः सर्गो 
वियदादिसगेबद्त्येतावक्मतिपाथते । नच वियदादिसगेस्थाप्यात्यन्तिक 
सल्त्वमस्ति | प्रतिपादितं हि. “तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः (शर० 
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सू० २।१।१४ ) इशल्त्र समस्तस्य प्रपभ्वस्य सायामात्रत्वम् । प्राक्त ब्रह्मा 

त्मत्वदशेनाहियदादिश्रप बच्चो व्यवस्थितरूपो भवति । संध्याश्रयस्तु श्रपन्थः 
अतिदिन बाध्यत इति। अतो वेशेषिकमिद् संध्यस्य मायामात्रत्वमुदितम]। ४॥ 
पराभिध्यानाक्षु तिरोहितं ततो हास्य बन्धविपययों ॥ छा 

अथापि स्यात्परस्येव तावदात्मनोंडशो जीबवो5प्रेरिब विस्फु- 
लिब्नः । तत्रेवे सति यथाप्निविस्फुलिज्ञयोः समाने दहनप्रकाशनशक्ती 
भवत एवं जीवेश्वरयोरपि ज्ञानेश्रयेशक्ती, ततश्व जीवस्य ज्ञानैश्वयेवश्ञा- 
तव्सांकल्पिकी खप्ने रथादिस्ष्टिभविष्यतीति । अन्नोच्यते--सत्यपि जीवे- 

श्वरयोरंशांशिभावे प्रयक्षमेव जीवस्येश्वरविपरीतधर्मत्वम् । कि. पुनर्जीब- 
स्पेश्वरसमानधर्मत्वं नास्येव । न नास्येव । विद्यमानमपि तत्तिरोहितम- 
विद्यादिव्यवधानात् । तत्पुनस्तिरोहित॑ सत्परमेश्वरमभिध्यायतो यतमा- 
नस्य जन््तोर्विंधूतध्वान्तस्थ तिमिरतिरस्कृतेव दृक््शक्तिरोषधवीयांदीश्र- 
असादात्संसिद्धस्य कस्यचिदेवाविभवति न स्वभावत एवं सर्वेषां जन्तू- 
नाम् । कुत:---ततो हीखराद्धेतोर॒स्थ जीवस्य बन्धमोक्षी भवतः । ईगश्वर- 
स्रूपापरिज्ञानादुन्धस्तत्खरूपपरिज्ञानात्त मोक्ष: । तथाब श्रुति: 
'ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि: क्षीणैः केश जन्म सृत्युप्रहाणि: । तस्यामिध्या- 
नात्ततीयं देहभेदे विश्वेश्वय केवड आत्मकामः” ( श्रे० ११११ ) इल्े- 

वमाद्या ॥ ५ ॥ 

देहयोगाद्वा सोडपि ॥ ६॥ 
कस्मात्पुनरजीवः परमात्मांश एवं संस्तिरस्कृतज्ञानेश्वर्यों भवति । युक्त 

सु ज्ञानेश्येयोरतिरस्क्ृ॒तत्व॑ विस्फुलिज्नस्येव दृददनप्रकाशनयोरिति | उच्यते | 
सत्यमेबेतत् । सोउपि तु जीवस्थ ज्ञानेश्वयेतिरो भावो देदयोगादेहेन्द्रियमनो- 
बुढ्धिब्िषयवेदनादियोगाद्भवति । अस्ति चात्रोपमा यथाग्रेदेहनप्रकाशन- 

संपन्नस्याप्यरणिगतस्य दृदनप्रकाशने तिरोहिते भवतों यथा वा भस्मच्छ- 

जअस्य । एवमवियद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतदेदायुपाधियोगात्तद्विवेकअ- 
अकृतो जीवख् ज्ञानेश्वयेतिरोभावः । वाशब्दो जीवेश्वरयोरन्यत्वाश्नद्भाज्या- 
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वृक्त्यर्थ: । नन््व॒न्य एवं जीव ईश्वरादस्तु तिरस्कृतज्ञानैश्वयेत्वात्क देहयो- 
गकरल्पनया । नेव्युच्यते। नहान्यत्वं जीवस्पेश्वरादुपपद्यते “'सेयं देवतैक्षत' 
(छा०६।३।२) इत्युपक्रम्य “अनेन जीबेनात्मनाअनुप्रविश्य' (छा ० ६३१२) 

इत्यात्मशब्देन जीवस्य परामशात् । “बत्सत्यं स आत्मा वस््बससि श्वेतकेतो' 
(छा० ६।९।४) इति च जीवायोपदिशतीश्वरात्मत्वम् । अतोडनन््य एवे- 

श्वराज्जीव: संदेहयोगात्तिरोहितज्ञानेश्व्यों भवाति । अतगश्वथ न सांकल्पिकी 
जीवस्य खप्ने रथादिसृष्टिघटते । यदि च सांकल्पिकी खप्न रथादिसृष्टि: 
स्थन्निवानिष्ट कश्वित्खप्रं पदयेत् । नहि कश्निदनिष्ट संकल्पयते । यत्पुनरुक्त 
जागरितदेशश्रुतिः स्वप्रस्य सत्यत्व ्थापयतीति न तत्साम्यवचन सतद्य- 

त्वामिप्रायं स्वयंज्योतिष्ठविरोधात् । श्रुद्येव च खप्ने रथाद्यमावस्य दर्शित- 
त्वात् । जागरितप्रभववासनानिर्मितत्वात्तु खप्नस्य तत्तुस्यनिभो सत्वामि- 

प्रार्य तत् । वस्मादुपपन्न॑ स्वप्रस्य मायामात्रत्वम् ॥ ६ ॥ 

२ तदभावाधिकरणम् । छू० ७-८ 
तद॒भावो नाडीषु तऋतेरात्मनि च ॥ ७ ॥ 

खप्नावस्था परीक्षिता सुषुप्तावस्थेदानी परीक्ष्यते । तत्रेताः सुषुप्तिविषयाः 
श्रुतयो भवन्ति । कचिच्छूयते--'तदयत्रैतस्सुप्त समस्तः संप्रसन्नः स्वप्न 

न विजानात्ासु तदा नाडीपु सप्तो भवति' (छा० ८।६।३) इति । 

अन्यत्र तु नाडीरेवालुक्रम्थ श्रूयते---ताभि: प्रत्यवरृप्य पुरीतति शेते' 
(बृ० २।१।१९ ) इति । तथान्यत्र नाडीरेवानुकम्य तासु तदा भवति 
यदा सुप्तः खप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एबैकधा भवति' ( कौषी० 
४।१९ ) इति। वथान्यत्र 'य एषोउन्तहृदय आकाशस्तस्मिज्छेते! (ब्ु० 
२।१।१७ ) इति । तथान्यत्र “सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो 
भवति' (छा० ६।८।१ ) इति । प्राक्षेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाद 
किंचन वेद नान्तरम्” (बृ० ४।३।२१) इति च। तत्रं संशय)---फिसमे- 
तानि नाड्यादीनि परस्परनिरपेक्षाणि भिन्नानि सुषुप्तिस्थानान्याहोस्थित्- 
रस्परापेक्षयेक्र सुधुप्तिस्यानमिति । कि ताबतआपं भिन्नानीति । कुव।--- 
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एकार्थत्वात् । नक्षेकाथोनां कचित्परस्परापेक्षत्वं दृश्यते त्रीद्चियवादीनाम् ॥ 
नाड्यादीनां त्वेकार्थता सुषुप्ती दृश्यते-'नाडीषु रप्तो भवति' (छा० ८।६।३) 
“पुरीतति शेते' (ब्ृ० २।१।१९) इति च तत्र तत्र सप्तमीनिर्देशस्य तुल्य- 
त्वात् । नलु नेव॑ सति सप्तमीनिर्देशों दृश्यते---“सता सोम्य तदा संपन्नो 
भवति' (छा०६।८।१) इति । नषः दोषः । तत्रापि सप्रम्यर्थस्य गम्यमान- 

त्वात् । वाक्यशेषो हि तत्रायतनेषी जीवः सदुपसपेतीत्याह---“अन्यत्रा- 
यतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते! (छा० ६।८।२ ) इति पग्राणशब्देन तत्र 
अ्रक्रस्य सत उपादानात् । आयततन च सप्रम्यर्थ; । सप्तमीनिर्देशो 5पि 

तत्र वाक्यशेषे दृश्यते---'सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे ( छा० 

<६।९२ ) इति। सर्वत्र च विशेषविज्ञानोपरमलक्षणं सुषुप्त न विशि- 
ध्यते । तस्मादेकार्थत्वान्नाव्यादीनां विकल्पेन कदाचित्किंचित्थानं स्वापा- 

योपसर्पतीति । एवं प्राप्ते म्रतिपायते---तदभावो नाडीष्वात्मनि चेति । 
तद्भाव इति तस्थ प्रकृतस्य खप्नद्शनस्यथाभावः सुषुप्तमित्यर्थ: । नाडी- 
ध्वात्मनि चेति समुच्रयेनेतानि नाड्यादीनि स्वापायोपेति न बिकस्पे- 
नेयर्थ: । कुत:--तछूुते: । तथाहि--सर्वेषामेब नाड्यादीनां तत्न तत्र 
सुषुप्तिखानत्व॑ श्रूयते तच्च समुच्चये संग्रहीत॑ भवति । विकल्पे ह्ोषां पक्षे 
बाघः स्थात्। नन््वेकार्थत्वाद्विकलपो नाड्यादीनां त्रीहियवादिवदित्यु- 
क्तम् । नेत्युच्यते । नह्मेकविभक्तिनिर्देशमात्रेणेकार्थत्व॑ विकल्पश्चापतति । 
नानार्थव्वसमुच्चययोरप्येकविभक्तिनिर्देशद्श नाआआसादे शोते पयेछ्ले शेत 
इत्येबमादिषु । तथेह्ापि नाडीषु पुरीतति त्रह्मणि च स्वपितीत्येतदुपपद्मते 
समुचयः । तथाच श्रुतिः---/तासु तदा भवति यदा सुप्तर खप्न न 

कंचन परद्यत्यथास्मिन्प्राण एवेकधा भवति”' ( कोषी० ४।१९ ) इति 
समुश्चय नाडीनां प्राणस्य च सुषुप्तो श्रावयस्येकवाक्योपादानात् | प्राणस्त 
च ब्रकद्षत्व॑ समधिगतम्---प्राणस्तथानुगमात् ( तब्र० सू० १।१।२८ ) 

इत्यत्र । यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः सुप्तिस्थानत्वेव श्राववति--“आखु 
ता नाडीषु सप्तो भवति”! ( छा० ८।६।३ ) इति । तत्रापि प्रदेशान्त- 
रप्रसिद्धस्यत्रह्मणो5प्रतिषेधान्नाडीद रेगेव अह्ृण्येवाबतिष्ठत इति प्रती- 

३० ब्र० सु० 
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यते । नचेवमपि नाडीषु सप्तमी विरुष्यते । नाडीद्वारापि ब्रह्मोपसपेन्सृप्त 
एव नाडीपु भवति । यो हि गह्नया सागरं गच्छति गत एवं स गद्जायां 
भवति । अपिचान्न रश्मिनाडीद्वारात्मकस्य त्रह्मठोकसागस्य विवक्षित- 

त्वान्नाडीस्तुलथ सप्तिसंकीर्तनम् । “नाडीषु स्प्तो भवति” (छा० ८।६।३) 
इत्युक्त्वा 'त॑ं न कश्चन पाप्मा स्पृशति (छा० ८।६।३ ) इति ब्लुब- 
ज्नाडी: प्रशंसति । त्रवीति च पाप्मस्पशोभावे हेतुमू---'तेजसा हि तदा 

संपन्नो भवति (छा० ८।६।३ ) इति । तेजसा नाडीगतेन पित्ताख्ये- 

नाभिव्याप्तकरणो न बाह्यान्विषयानीक्षत इत्यर्थ: । अथवा तेजसेति त्रह्मण 
एवार्य निर्देशः । श्रु्॒यन्तरे--त्रह्मेब तेज एवं (बृ० ४।४।७) इति तेज:- 
दब्दस्य त्रह्मणि प्रयुक्तत्वात् । बत्रह्मणा हि तदा संपन्नो भवति नाडीद्वारे- 

णातस्तं न कश्वन पाप्मा सपृशतीलर्थ: । ब्रह्मसंपत्तिश्व पाप्मस्पशाभावे 

हेतुः समधिगत:---'“सर्व पाप्मानोडउतो निवर्तन्तेष्पहतपाप्मा द्ेष अद्य- 

छोकः” ( छा० ८।४।२ ) इलत्यादिश्रुतिभ्यः | एवंच सति प्रदेशान्तरप्र- 
सिद्धेन ब्रह्मणा सुषुप्तिस्थानेनानुगतो नाडीनां समुच्चयः समधिगतो भवति । 
तथा पुरीततोडपि ब्रह्मप्रक्रियायां संकीतेनात्तदनुगुणमेव सुप्तिख्थानत्वं 

विज्ञायते--“य एपोउन्तहदय आकाशस्तस्मिब्छेते' (बृ० २।१।१७) 
इति हृदयाकाशे सुप्तिस्थाने प्रकृत इदमुच्यते “पुरीतति शेते” ( ब्लु० 

२।१।१९ ) इति । पुरीतदिति हृदयपरिवेष्टनमुच्यते । तदन्तर्व- 
तिन्यपि हृदयाकाशे शयानः शक्यते पुरीतति शेत इति वक्त॒म् । प्राकार- 
परिक्षिप्तेडपि पुरे वर्तमानः पग्राकारे वर्तव इत्युच्यते । हृदयाकाशस्य च 

ब्रद्च्त॑ समधिगतम्--दहर उत्तरेभ्य;ः (ब्र० सू० १।३।१४ ) इत्यतन्न । 
वथा नाडीपुरीवत्समुच्चयो5पि--“तामि: प्रत्मयवरूप्य पुरीतति शेते' (ब्डू० 
२।१।१९ ) इत्येकवाक्योपादानादवगम्यते । सत्प्राक्षयोश्व प्रसिद्धमेव 

ब्रद्मत्वम् । एवमेतासु ध्ुतिषु त्रीण्येव सुषुप्तिस्थानानि संकीर्तितानि नाड्यः 
पुरीतद्भझ्न चेति । तत्रापि द्वारमात्र नाड्यः पुरीतश्च, अक्षेव त्वेक॑ सुषरप्ति- 
स्थानम् । अपिच नाड्यः पुरीतद्वा जीवस्योपाध्याधार एबं भ्रवति तत्नास्य 
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करणानि वर्तन्त इति । नश्यपाधिसंबन्धमन्तरेण खत एवं जीवस्थाधारः 
कश्मित्संभवति, त्रह्माव्यतिरेकेण स्वमहिमग्रतिष्ठितत्वात् । ब्रह्माधारत्वम- 

प्यस्थ सुषुप्ते नेवाधाराधेयभेदाभिप्रायेणोच्यते कर्थ तहिं तादात्म्याभिप्रा- 
येण । यत आह----'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति' 
(छा० ६।८।१ ) इति | खशब्देनात्माभिलप्यते, खरूपमापन्नः सुप्तो भवती- 

व्यर्थ: । अपिच न कदाचिज्ीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिनोस्ति स्वरूपस्थानपायि- 
त्वात्। खप्नजागरितयोस्तुपाधिसंपकेवशात्पररूपापत्तिमिवापेक्ष्य तदुपशमा- 

त्सुषुप्तेः खरूपापत्तिव॑क्ष्यते। अतश्व सुप्तावस्थायां कदाचित्सता संपयते कदा- 
चिन्न संपद्यत इत्ययुक्तम | अपि च स्थानविकल्पाभ्युपगमे 5पि विशेषविज्ञानो- 
पशमलक्षणं तावत्सुषुप्त न कचिद्विशिष्यते । तत्र सति संपन्नस्तावत्तदेकत्वान् 

विजानातीति युक्तम । “तत्केन क॑ विजानीयात् (ब्ृ० २।४।१४ ) इति 
श्रुतेः | नाडीषु पुरीतति च शयानस्य न किंचिद्विज्ञाने कारण शकये 
विज्ञातुं, भेदविषयत्वात् 'यत्र वा अन्यदिव स्थात्तत्रान्योडन्यत्परयेत 
( बृ० ४।३।३१ ) इति श्रुतेः । ननु भेदविषयस्थाप्यतिदूरादिकारणम- 
विज्ञाने स्थात् । बाढम् | एवं स्थाद्यदि जीव: सखव॒तःपरिच्छिन्नोडभ्युपग- 
स्येत, यथा विष्णुमित्रः प्रवासी खग्रह न पश्यति । नतु जीवस्योपाधि- 

व्यतिरेकेण परिच्छेदों विद्यते । उपाधिगतमेवातिदूरादिकारणमविज्ञान 
इति यदय्युच्येत तथाप्युपाधेरुपशान्तत्वात्सत्येब संपन्नो न विजानातीति 
युक्तम् । नच वयमिह तुल्यवन्नाड्यादिसमुच्च्यं प्रतिपादयामः । नहि 

नाड्यः सुप्तिस्थानं पुरीतद्वेब्ननेन विज्ञानेन किंचिग्रयोजनमस्ति । नद्येत- 
द्विज्ञानप्रतिबद्ध किंचित्फर् श्रुयते । नाप्येतद्विज्ञानं फछवतः कस्यचिदज्ञ- 
मुपद्श्यते । ब्रह्म त्वनपायि सुप्तिस्थानमित्येतत्रतिपादयामः । तेन तु 
विज्ञानेन प्रयोजनमस्ति जीवस्य ब्रह्मात्मत्वावधारणं स्वप्नजागरितव्यवहार- 
विमुक्तत्वावधारणं व । तस्मादात्मैव सुप्तिस्थानम् ॥ ७ ॥ 

अतः प्रबोधो5स्मात् ॥ ८ ॥ 
यस्माचात्मैव सुप्तिस्यानमत एवं च कारणान्रितद्यवदेवास्मादात्मन: 

प्रयोधः खापाधिकारे शिष्यते--'कुत एतदागात॑ (बृू० २॥१॥१६ ) 



३५२ बअद्यसूत्रशाक्ुरभाष्यम् । [ अधि. ३ स्. ९ 

इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे “यथाम्रे: क्ुद्रा विस्फुलिज्ना व्युधचरन्त्ये- 

वमेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः (ब्ृ० २।१।२० ) इल्यादिना | 'सत 

आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे' (छा० ६१०२ ) इति च । 
विकल्प्यमानेषु॒ तु सुपुप्तिस्थानेषु कदाचिन्नाडीभ्यः प्रतिबुध्यते कदा- 

चित्पुरीततः कदाचिदात्मन इत्यशासिष्यत् । तस्मादृष्यात्मेव स॒प्ति- 
स्थानमिति ॥| ८ ॥ 

३े कमोनुस्मृतिशब्दविध्यधिकरणम् । स्ू० ९ 
स एव तु कर्मानुस्खतिशब्दविधिभ्यः ॥ ९ ॥ 

तस्याः पुनः सत्संपत्तेः प्रतिबुध्यमानः कि य एवं सत्संपन्नः स एव 

प्रतिबुध्यत उत स वाउन्यो वेति चिन्ल्ते । तत्र प्राप्त तावदनियम इति । 

कुतः---यदा हि जलराशो कश्रचिजलबिन्दुः प्रक्षिप्पते जछराशिरेव स 
तदा भवति पुनरुद्धरणे च स एवं जलबिन्दुर्भवतीति दुःसंपादम् । तदव- 
त्सुप्तः परेणेकत्वमापन्नः संप्रसीद्तीति न स एवं पुनरुत्थातुमहँति । 
तस्मात्स एवेश्वरो वाउन्यो वा जीवः प्रतिबुध्यत इत्येवं प्राप्त इदमाह--- 
स एवं तु जीवः सुप्तः स्वास्थ्य गतः पुनरुत्तिउति नान््यः। कस्मात् । 

क्मोनुस्मृतिशब्दविधिभ्य: । विभज्य हेतुं दशयिष्यामि । कर्म शेषानु छान- 

दशनात्तावत्स ए्वोत्थातुमहेति नान्यः । तथाहि--पूर्वेद्यस्नुह्ितस्थ कर्म- 
णो5परेद्यु:ः शोषमनुतिष्ठन्टरयते । नचान्येन सामिकृतस्थ कर्मणोडन्यः शेष- 
क्रियायां प्रवर्तितुमहति। अतिग्रसब्भात् । तस्मादेक एव पूर्वेद्युरपरेय्ुश्वैकस्य 
कर्मणः कर्तेति गम्यते । इतम्व स प्वोत्तिष्ठति यत्कारणमतीते5हन्यह- 
मदोउद्राक्षमिति पूर्वानुभूतस्यथ पश्चात्ससरणमन्यस्योत्थाने नोपपद्मते । 
नह्मन्यदृष्टमन्यो उनुस्मतुमहेति । सो5हमस्मीति चात्मानुस्मरणमात्मान्तरो- 

त्थाने नावकलुपते। शब्देभ्यश्व तस्वेवोत्थानमवगम्यते । तथाहि----पुनः 
प्रतिन्याय प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव” ( बृू० 8।३।१६ ) सर्व; 
प्रजा अहरहगेच्छन्त एवं ब्रह्मलोक॑ न विन्दन्ति' ( छा० ८।३॥२ ) “त 
इह व्याप्ो वा सिंहो वा बृको वा वराहों वा कीटो वा पतज्ञो वा दंश्ो वा 
सशको वा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति'! (छा० ६।९।३ ) इत्येवमादयः शब्दाः 
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खापप्रबोधाधिकारे पठिता नात्मान्तरोत्थाने सामआअस्यसीयुः । कर्म वि- 
द्याविधिभ्यश्वेवमेवावगम्यते । अन्यथा दि कर्म विद्याविधयोडनर्थकाः स्युः | 
अन्योत्थानपश्षे हि सुप्रमात्रों मुच्यत इत्यापय्येत । एवं चेत्स्याह्दद कि 
कालान्तरफलेन कर्मणा विद्यया वा कृत स्थातू । अपिचान्योत्थानपश्चे 

यदि तावच्छरीरान्तरे व्यवहरमाणो जीव उत्तिछेत्तत्रत्यग्यवद्य रछोपप्रसद्भई 

स्थात् । अथ तत्र सुप्त उत्तिछ्ेत्कल्पनानर्थक्य स्थात् । यो हि यस्मिञ्शरीरे 

सुप्रः स तस्मिन्नोत्तिप्ठन्यन्यस्मिज्शरीरे सुप्तोअन्यस्मिन्नुत्तिउतीति कोडस्यां 
कल्पनायां छाभः स्थात् । अथ मुक्त उत्तिप्ठेदन्तवान्मोक्ष आपयेत । 
निवृत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानमनुपपन्मम् । एतेनेश्वरस्पोत्थानं प्रत्युक्तम् । 
निद्यनिवृत्ताविद्यत्वातू । अकृताभ्यागमरूृतविप्रणाशों च दुर्निवारावन्यो- 

त्थानपक्षे स्याताम् । तस्मात्स एवोत्तिष्ठति नान््य इति। यत्पुनरुक्ते यथा 
जलूराशो प्रक्षिप्रो जलबिन्दुर्नोद्दतुं शक्यत एवं सति संपन्नों जीवो नोत्प- 
तितुमहँतीति, तत्परिह्नियते । युक्त तत्र विवेककारणाभावाज्जलबिन्दो रनु- 
द्धरणम् । इह तु विद्यते विवेककारणं कर्म चाविद्या चेति वेषम्यम्। दृश्यते च 
दुर्विविचयोरप्यस्मज्ञातीये: क्षीरोदकयोः संसृष्टयोहंसेन विवेचनम्। अपिच 
न जीवो नाम कश्रिप्परस्मादन्यो वियते यो जलछबिन्दुरिव जछराशेः 
सतो विविच्येत । सदेव तूपाधिसंपकोज्जीव इत्युपचयत इत्यसकृटपच्चि- 
तम् । एवं सति यावदेकोपाधिगता बन्धानुवृत्तिस्तावदेकजीवव्यवहारः । 

उपाध्यन्तरगतायां तु बन्वानुव्त्तो जीवान्तरव्यवहार: | स एवायमु- 
पाधिः खापग्रबोधयोर्बीजाहुरन्यायेनेत्यतः स एवं जीव: प्रतिबुध्यत इति 

युक्तम् ॥ ९॥ 

४ मुम्धेज्घेसंपत्यधिकरणम् । खू० १० 
मुग्धेड्घेसंपत्ति: परिषोषात् ॥ १० ॥ 

अस्ति मुग्धो नाम य॑ मूर्च्छित इति लौकिकाः कथयन्ति । स तु किम- 
वस्थ इति परीक्षायामुच्यते । तिस्नस्तावद्वस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य 
असिद्धा जागरितं खप्न; सुषुप्तमिति । चतुर्थी शरीरादपसप्तिः । चलु 
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पशथ्चमी काचिद्वस्था जीवस्य थ्रुत्ती स्मतो वा प्रसिद्धास्ति | तस्माचतस- 
णामेबावस्थानामन्यतमावस्था मूच्छेट्येबं प्राप्ते जूमः---न तावन्मुस्धो जा- 
ग़रितावस्थो भवितुमहंति । नद्ययमिन्द्रियेविंषयानीक्षते । स्थादेतत् । इषु- 
कारन्यायेन मुग्धो भविष्यति । यथेषुकारो जाग्रद्पीष्वासक्तमनस्तया ना- 
न्यान्विषयानीक्षत एवं मुग्धो सुसलसंपातादिजनितदुःखानुभवज्यग्रमन- 
स्तया जाग्रदपि नान्यान्बिषयानीक्षत इति | न। अचेतयमानत्वात् । 
इषुकारों हि व्याप्ृतमना ब्रवीतीषुमेवाहमेतावन्त॑ काल्मुपछभमानो- 
5भूवमिति । मुग्धस्तु लब्धसंज्ञो त्रवीत्यन्धे तमस्यहमेताबन्तं काल प्रक्षि- 
प्रो5भूवं न किंचिन्मया चेतितमिति । जाग्रतश्नैकविषयविषक्तचेतसो<डपि 
देहो विधियते । मुग्धस्थं तु देहो धरण्यां पतति । तस्मान्न जागर्ति नापि 
खप्नान्पश्यति निःसंज्ञकत्वातू । नापि मृतः प्राणोष्मणोभावात् । मुग्घे 
हि जन्तों म्रतोड्यं स्थान्न वा सृत इति संशयाना ऊष्मास्ति नास्तीति 
हृदयदेशमालभन्ते, निम्वयाथ ग्राणोडस्ति नास्तीति च नासिकादेशम्। 
यदि प्राणोष्मणोरस्तित्व॑ नावगच्छन्ति ततो म्त्तोअयमित्यध्यवसाय दह- 
नायारण्यं नयन्ति । अथ तु प्राणमृष्माणं वा प्रतिप्चन्ते ततो नाये मृत 
इत्यध्ययसाय संज्ञाठाभाय भिपज्यन्ति । पुनरुत्थानान्च न दिए गत: । 
नहि यमराष्ट्राअत्यागच्छति । अस्तु तर्हि सुपुप्तो निःसंज्ञत्वादमतत्वाब्व । 
न। वेलक्षण्यात् । मुग्धः कदाचिब्रिरमपि नोच्छसिति स्वेपथुरस्थ 
देहो भवति भयानक थ बदन विस्फारिते नेत्रे, सुपप्तस्तु प्रसन्ननदन- 
स्तुल्यकार्र पुन; पुनरुच्छुसिति निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः । नचास्य 
देहो वेपते । पाणिपेषणमात्रेण च सुपुप्तमुत्थापयन्ति नतु मुग्धं मुद्गर- 
घातेनापि । निमित्तमेदश्व भवति मोहखापयो: । मुसलूसंपातादिनिमि- 
त्तत्वान्मोहस्य, श्रमादिनिमित्तत्वाध्व खापस्य । नच लोके5स्ति प्रसिद्धिमुग्धः 
सुप्त इति । परिशेषादधंसं पत्तिमुं ग्धतेत्यवगच्छाम: । निःसंज्ञत्वात्संपन्न इत- 
रस्मादलक्षण्यादसंपन्न इति । कथ॑ पुनरधसंपत्तिमुग्धतेति शक्यते वक्तम्। 
यावता सुप्त प्रति ताबदुक्त श्रुता---“सता सोम्य तदा खंपन्नो भवति' 
(छा० ६।८।१ ) इति, “अत्र स्तेनोउस्तेनो भवति' (बृ० ४।३।२२), “ेठं 
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सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न झ॒त्युने शोको न सुकृत॑ न दुष्क्रवम्! ( छा० 
८।४।१ ) इलादि । जीवे हि सुकृतदुष्क्ृवयोः प्राप्तिः सुखित्वदुःखि- 
त्वप्र्ययोत्पादनेन भवति । नच सुखित्वप्रद्ययो दुःखित्वप्रत्ययो वा सुषुप्ते 
विद्येते, मुग्धेडपि तो प्रद्ययो नेब विद्येते । तस्मादुपाध्युपशमात्सुषुप्तवन्मु- 
ग्थेडपि ऋत्ल्संपत्तिरेव भवितुमईति नाथधेसंपत्तिरिति। अन्नोच्यते-न बूमो 
मुग्धत्वमर्वेनावस्थान्तरपक्षस्पेति जूूम: । दर्शिते चर मोहस्य खापेन 
साम्यवेषम्ये । द्वारं चेतन्मरणस्थ। यदास्थ सावशेषं कर्म भवति तदा 
वाड्यनसे प्रद्यागच्छतः । यदा तु निरवशेषं कर्म भवति तदा प्राणोष्मा- 
'णावपगच्छत; । तस्मादथसंपत्ति त्रह्मविद् इच्छन्ति । यत्तुक्ते न पञ्चमी 
काचिद्वस्था प्रसिद्धास्तीति । नेष दोष; । कादाचित्कीयमवस्थेति न 
प्रसिद्धा स्थात् । प्रसिद्धा चेषा लोकायुर्वेदयो: । अधेसंपत्त्यभ्युपगमाच 
न पच्चमी गण्यत इत्यनवच्यम् ॥ १० ॥ 

५ उभयलिज्लाधिकरणम् । सू० ११-२१ 

न स्थानतो5पि परस्योभमयलिऊ्/ं सर्वत्र हि ॥ ११॥ 
येन ब्रह्मणा सुपुध्यादिषु जीव उपाध्युपशमात्संपद्मते तस्पेदानीं स्वरूप 

भुतिवशेन निधोयेते । सन्त्युभयलिद्वाः श्रुत॒यो त्रह्मविषया: “स्वेकर्मा 
सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः (छा० ३॥१४।२ ) इत्येबमाद्याः 
सविशेषलिज्ञाः । 'अस्थूछमनण्बजस्वमदीघेमू' (बू० ३॥८।८ ) इत्येब- 
माद्याश्व निर्विशेषलिज्ञा: । किमासु श्रुतिषूभयलिड्ञ ब्रह्म प्रतिपत्तव्यमुता- 

न्यतरलिब्नम् । यद्ाप्यन्यतरलिज्जं तदापि कि सविशेषमुत निर्विशेषमिति 

मीमांस्यते तत्नोभयलिब्नश्रुलननुअह्दुभयलिक्षमेव अह्वेस्येवं प्राप्ते मूस:--- 
न तावत्खत एवं परस्य ब्रह्मण उभयलिज्ञत्वमुपपयते । नश्मेकं॑ बस्तु 
सख्त एवं रूपादिविशेषोपेतं तद्ठिपरीत॑ चेल्यवधारयितुं शक्यं विरोधात् | 
अस्तु वहिं सथानतः प्रथिव्याद्पाधियोगादिति । तद्पि नोपपयते । नह्यु- 

_#........०ल लत तजण-+ “८ ““+++त++>> 

१ स्थार्न उपाधिखयदोगात् । 
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पाधियोगाद्प्यन्य।हशस्य वस्तुनोउन्याहशः खभावः संभवति । नही 

खच्छः सन्स्फटिको5छक्तकादयुपाधियोगादखच्छो भवति अममात्रत्वा- 
दखवच्छतामिनिवेशस्थ । उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापितवात् । अत- 
वान्यतरलिड्डपरिग्रहेडपि समस्तविशेषरहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्म प्रति- 

पत्तव्यं न तह्दिपरीतम् । सर्वत्र हि ब्द्बखखरूपप्रतिपादनपरेषु वाक्येषु 

“अझब्दसस्पशेमरूपमब्ययमः (क० ३।१५। मुक्तिको० २।७२ ) इस्ये- 
बमादिष्वपास्तसमस्तविद्येषमेव त्रह्मोपदिश्यते ॥ ११ ॥ 

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ॥ १२ ॥ 
अथापि स्थायदुक्त निर्विकल्पमेकलिज्ञमेव त्रह्म नास्य खत; स्थानतो 

वोभयलिद्धत्वमस्तीति । तन्नोपपद्यते । कस्मात् । भेदात् । भिन्ना द्वि 
प्रतिविद्य अह्ञण आकारा उपदिश्यन्ते | चतुष्पाद्रह्म पोडशकर्ल ब्रह्म 
वामनीत्वादिलक्षणं ब्रह्म त्रेलोक्यशरीरवेश्वानरशब्दोदितं ब्रह्मंट्रेव॑जाती- 
यकाः । तस्मात्सविशेषत्वमपि ब्रह्मणोउभ्युपगन्तव्यमू । ननूक्त नोभय- 
छिद्जत्वं ब्रद्षणः संभवतीति । अयमप्यविरोधः । उपाधिकृतत्वादाकार- 
भदस्य । अन्यथा हि निर्विषयमेव भेदशात्र॑ प्रसज्येतेति चेत् । नेति 
जूमः । कस्मात् । प्रत्येकमतद्धचनात् । प्रत्युपाधिभेदं ह्ममेदमेव ब्रद्मणः 
शआ्रवयति शास्रमू--“यश्चवायमस्यां प्रथिग्यां तेजोमयोउमृतमय: पुरुषों 
यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोडम्ृतमयः पुरुषोउयमेव स योड्यमात्मा 

(बृ० २।५।१ ) इतादि । अतश्ल न भिन्नाकारयोगो ब्रक्षणः शास्त्रीय 
इति शक्यते वक्तुम्। भेदस्योपासनार्थत्वादभेदे तात्पर्यात् ॥ १२ ॥ 

अपिचैवमेके ॥ १३ ॥ 
अपिचेव॑ भेदद्शेननिन्दापूर्वकम भेद्द्शनमेवैके शाखिनः समामन- 

न्ति---“मनसे वेद्माप्तव्य नेह नानास्ति किंचन । मद्योः स स॒त्युमाप्रोति 
य इद्द नानेव पश्यति' (क० ४।११) इति | तथान्येडपि “भोक्ता ओोग्यं 
प्रेरितारें व मत्वा सबब श्रोक्त त्रिविध अक्ष मे तत्! (श्रे० ११२ ) 
इति समस्तस्य भोग्यभोक्तूनियन्टुलक्षणस्थ॒प्रपश्वस्थ॒अद्दीेकखभावताम- 
घीयते ॥ १३ ॥ 
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कर्थ पुनराकारवदुपदेशिनीष्वनाकारोपदेशिनीषु च ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु 
सतीष्वनाकारमेव ब्रह्मावधायंते न पुनर्विपरीतमिति। अत उत्तरं पठति--- 

अरूपवर्देव हि तत्पधानत्वात् ॥ १४ ॥ 
रूपायाकाररहितमेव बत्रह्मावधारयितव्यं न रूपादिमत् । कस्मात् । 

तत्प्रधानत्वातू । “अस्थूलमनण्वहस्वमदीघेम (बृ० ३॥८।८ ) “अश- 
ब्द्मस्पशमरूपमध्ययम्! (कठ० ३।१५। मुक्ति० २७७२ ) “आकाओो के 
नाम नामरूपयोनिर्वद्दिता ते यदन्तरा तद्डह्मा (छा० ८।१४।१ ), 

“दिव्यो झमूर्तः पुरुष: सबाह्माभ्यन्तरो दाजः ( सुण्ड० २।१॥२ ), 
“तदेतद्भह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सवोनुभूः (ब्र० २। 
०५।१९ ) इत्येवमादीनि वाक्यानि निष्प्रपच्चत्रह्मात्मतत्त्वप्रधानानि नाथों- 
न्तरप्रधानानीत्येतत्नतिष्टापितं “तत्तु समन्वयात्' (ब्र० सू० १।१।४ ) 
इत्यत्न । तस्मादेवंजातीयकेषु वाक्येषु यथाश्रुतं निराकारमेव ब्रह्मावधार- 
यितव्यम् । इतराणि त्वाकारवद्भह्मविषयाणि वाक्यानि न तत्रधानानि । 
उपासनाविधिप्रधानानि हि. तानि तेष्वसति विरोधे यथाश्रुतमाश्रयित- 
व्यम् । सति तु विरोधे तत्प्रधानान्यतत्रधानेभ्यो बलीयांसि भवन्तीति । 
एप विनिगमनायां हेतु: | येनोभयीष्वपि श्रुतिषु सतीष्वनाकारसेव त्ह्या- 
बधायेते न पुनर्विपरीतमिति ॥ १४ ॥ 

का तह्ायोकारवद्रिषयाणां श्रुतीनां गतिरियत आह--- 

प्रकादावचाबैयथ्योत् ॥ १७॥ 
यथा प्रकाशः सोरश्रान्द्रमसो वा वियब्याप्यावतिष्ठमानो5ड्डुल्यादुपा- 

घिसंबन्धात्तेष्वृजुबकरादि भाव प्रतिपच्यमानेषु तद्भावमिव प्रतिपयते । एवं ब्न- 

ह्यापि प्रथिव्यायुपाधिसंबन्धात्तदाकारतामिव प्रतिपय्यते तदालम्बनो ब्रद्मण 
आकारविशेषोपदेश उपासनाथों न विरुध्यते | एवमवैयश्येमाका- 
रवड्भह्मविषयाणामपि वाक्यानां भविष्यति। नहि वेदवाक्यानां कस्यचिद्- 

र्थवत्त्वं कस्यचिद्नर्थवत्त्वमिति युक्त प्रतिपत्तुं प्रमाणत्वाविशेषात् । नन््वे- 

वमपि यत्पुरस्तात्मतिज्ञातं नोपाधियोगादप्युभयलिज्गञत्वं॑ त्रह्मणो5स्तीति 
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तह्विरिध्यते । नेति ब्रूमः । उपाधिनिमित्तस्थ वस्तुधर्मत्वानुपपत्ते: । 
उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात् । सत्यामेव च नेसर्गिक्यामविद्यायां 
लोकवेद्व्यवह्ारावतार इति तत्र तत्रावोचाम ॥ १५ 0 

आह च तन्मात्रभ ॥ १६॥ 
आह घ श्रुतिश्रेतन्यमात्र विलक्षणरूपान्तररहितं॑ निर्विशेष॑ ब्रह्म--- 

धस यथा सेन्धवघनो5नन्तरो<बाह्मय: कृत्लो रसघन एपेवं वा अरेडयमा- 

त्मानन्तरोउ्बाह्मय: कृत्ख: प्रज्ञानघन एवं (बृ० ४।५॥१३ ) इति । 
एतदुक्त भवति--नास्यात्मनो5न्तबेहिवां चेतन्यादन्यद्रूपमस्ति चेतन्य- 
मेव तु निरन्तरमस्य सख्वरूपम् | यथा सनन््धवघनस्थान्तबेहिश्न छवणरस 
एवं निरन्तरो भवति न रसान्तरं तथवेति ॥ १६ ॥ 

दरशोयति चाथो अपि स्मयेते ॥ १७ ॥ 
दृशायति च श्रुति; पररूपप्रतिपेधेनेव ब्रह्म निर्विशेषत्वात---“अथात 

आदेशो नेति नेति' “(बृ० २।३।६) इति, “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता- 
देधि' (के ० १।३) यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” (तै० २।४।१) 
इल्यवमाया । बाप्कलिना च वाध्वः प्रष्ट:ः सन्नवचनेनेव ब्रह्म प्रोवाचेति श्रय- 
ते---“स होवाचाधीहि भो इति स तृष्णीबभूव तं ह हवितीये वा छृतीये वा 
वचन उवाच जूम: खलु॒ त्वं तु न विजानासि | उपशान्तोड्यमात्मा” इति। 
तथा स्मृतिष्वपि परप्रतिषेघेनेबोपदिश्यते--'झेय॑ यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञा- 
त्वाउम्ृतम भ्रुते । अनादिमत्परं त्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते”! (१३।१२) 
इत्येवमाद्यासु । तथा विश्वरूपधरो नारायणो नारदमुवाचेति स्मयेते--- 
“माया छोषा सया स॒ृष्टा यन््मां पश्यसि नारद्। सर्वभूतगुणेयुक्त नेव॑ 

मां ज्ञातुमहेसि! इति ॥ १७ ॥ 

अतएव चोपमा रूयेकादिवत् ॥ १८॥ 
यतणएव चायमात्मा चैतन्यरूपो निर्विशेषो बाड्यनसातीतः परप्रति- 

षेघोपदेश्योइतएव. चास्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकी विशेषवत्ताममि- 
न ७०-..3२७०७+-«+--_+ “न -ल_े->->-ननम-वन-ऊ-नन जन न-नन-+ कक 2०० ०० जीजा जे हज ७ अर पजरक कमल लग फट जन जज जिन जिओ 

१ सैन्धवघनों लोइपिण्ड:। २ अधि अन्यत्। ३ उपशान्तों निरस्तद्वैतः । 



अधि. ५ सू. २१] टतीयाध्याये द्वितीय: पादः ३५९ 

ग्रे जलूसूयकादिवदित्युपमोपादीयते मोक्षशा्रपु--“यथा हाय॑ ज्योति- 
रात्मा विवस्वानपो मिन्ना बहुधैकोउनुगच्छन् | उपाधिना कियते भेदरूपो 
देवः क्षेत्रेष्वेबमजोडयमात्मा' इति । “एक एत्र हि भूतात्मा भूते भूते 
व्यवस्थित: । एकघा बहुधा चेव दृश्यते जलछचन्द्रवत्' (ब्र० बिं० १२) 
इत्यवमादिषु ॥ १८ ॥ 

अत्र प्रद्यवस्थी यते--- 

अम्ब॒ुबदग्रदणाजु न तथात्वम् ॥ १९॥ 
न जल्सूयकादितुल्यत्वमिदो पपद्मयते तद्ददग्नहणात् । सूर्यादिभ्यों हि 

मूर्तेम्यः प्थर्भूतं विप्रकृष्टेश मूर्ते जर् गृद्यते तत्र युक्तः सूयोदिप्रति- 
बिम्बोदयः । नत्वात्मा मूर्तों नचास्मात्युथग्मूता विप्रक्ृष्टदेशाश्रोपाघयः 
सर्वगतत्वात्सवो नन्यत्वाच । तस्मादयुक्तोड्य दृष्टान््त इति ॥ १९॥ 

अत्र प्रतिविधीयते--- 

वृद्धिहास माक्त्वमन्त भोवादुमयसामज्ज॒स्यादेवम ॥ २० ॥ 
युक्त एव त्वयं दृष्टान्तो विवक्षितांशसंभवातत् । नहि दृष्टान्तदाष्टोन्ति- 

कयोः कचित्कंचिद्विवक्षितांश मुक्त्वा सर्वसारूप्य केनचिदृशेयितुं शक्यते । 
सर्वसारूप्ये हि दृष्ठान्तदाष्टोन्तिकभावोच्छेद एवं स्थयात् । नचेद॑ खमनी- 
पया जलूसूर्यकादिदृष्टान्तप्रणयनम् । शास्रप्रणीतस्य त्वस्थ प्रयोजनमात्र- 
मुपन्यस्यते । किं पुनरत्र विवक्षितं सारूप्यमिति । ठदुच्यते वृद्धिहा- 

सभाक्त्वमिति । जलूगतं हि सूयप्रतिविम्ब॑जलवृद्धी वधते जलह्वासे 
हसति जलूचलने चछति जलभेदे भिद्यत इयेवे जरूघमानुयायि भवति 

नतु परमार्थतः सूयेस्य तथात्वसमस्ति । एवं परमार्थतो5विक्ृतमेकरूपमपि 
सद्गाह्म देहाद्यपाध्यन्तभोवाड्रजत इवोपाधिधमान्वृद्धिहासादीन् । एबमु- 
भयोद्देष्टान्तदाष्टीन्तिकयो; साम जस्यथादविरोधः ॥ २० ॥ 

दर्चोनाख ॥ २१॥ 
दृशयति च श्रुति: परस्येव त्रद्मणो देहादिषूपाधिष्वन्तरनुप्रवेशम्-- 

पुरश्क्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः | पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष: 

आविशत! (बृ० २।५।१८ ) इति। “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
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(छा० ६।३।२) इति च । तस्मायुक्तमेतत्ू---“अतएवं चोपमा सूययकादि- 
वत्! (० सू० ३।२।१८) इति । तस्मान्निर्विकल्पकेकलिज्ञमेव ब्रह्म नो- 

भयलिद्गं विपरीवलिज्ञ चेति सिद्धम् । अन्न केचिट्वृ अधिकरणे कल्पयनित | 
प्रथम तावतू--किं प्रत्यस्तमिताशेषप्रप वमेकाकारं त्रह्मोत प्रपथ्ववदनेका- 
कारोपेतमिति । द्वितीय तु--खिते प्रत्यस्तमितश्रप चत्वे कि सहक्षणं ब्रह्मोत 
बोधलक्षणमुतोभयलक्षणमिति । अतन्र व वदामः---सर्व थाप्यानर्थक्यम- 
घिकरणान्तरारम्भस्येति । यदि तावदनेकलिद्भत्व॑ परस्थ ब्रह्मणो निरा- 
कर्तव्यमित्ययं प्रयासस्तत्पूर्वणेव “न स्थानतोडपि' इत्यनेनाधिकरणेन निरा- 
कृतमित्युत्तरमधिकरणं “प्रकाशवच्च' एतब्यर्थमेव भवेत् । नच सहक्षणमेव 
ब्रह्म न बोधलक्षणमिति शक्तय वक्तुम । विज्ञानधन एवेत्यादिश्रुतिबेयथ्येप्रस- 

ड्रात्। कथ वा निरस्तचेतन्यं ब्रह्म चेतनस्य जीवस्यामत्वेनोपदिरियेत । नापि 

बोघलक्षणमेव त्रह्म न सलहक्षणमिति शकयं वक्तुम 'अस्तीद्ेवोपलब्धव्यः' 

(फ०६।१३) इल्यादिश्रुतिवेयथ्येप्रसज्ञात् । कर्थ वा निरस्तसत्ताको बोघोड- 
भ्युपगम्येत । नाप्युभयलक्षणमेव त्रह्मेति शक्य वक्तुम् । पूवरोभ्युपगमवि- 
रोधप्रसद्भात् । सत्ताव्यावृत्तेन च बोधेन बोधव्यावृत्तया च॒ सत्तयोपेत 

ब्रक्ष प्रतिजानानस्थ तदेव पूवाधिकरणप्रतिपिद्धं सप्रपच्चत्व॑ न्रद्मण: 
प्रसज्येत । श्रुतत्वाददोष इति चेत्ू । न | एकस्यानेकखभावत्वानुपपत्ते; । 
अथ सत्तेव बोधो बोध एवं च सत्ता नानयोः परस्परव्यावृत्तिरस्तीति 
यदुच्येत तथापि कि सहक्षणं त्रद्मोत बोधलक्षणमुतोभयलक्षणमित्ययं 
विकलपो निरालम्बन एवं स्थात् । सूत्राणि त्वेकाधिकरणत्वेनेवास्मामिर्नी- 
तानि । अपिच ब्रह्मविषयासु श्रुतिष्वाकारवदनाकारप्रतिपादनेन विप्रतिप- 
ज्ञाखखनाकारे त्रह्मणि परिगृहीते5बइय वक्तव्येतरासां श्रुतीनां गति; । ताद- 
श्येन प्रकाशवच्चेल्ादीनि सूत्राण्यर्थवत्तराणि संपद्यन्ते । यद्यप्याहुराका- 
रवादिन्यो5पि श्रुतयः प्रपश्चप्रविक््यमुखेनानाकारप्रतिप्रत््ययां एवं न 
प्रथणथों इति तदपि न समीचीनमिव रक्ष्यते | कथम् | ये हि परविद्या- 
धिकारे केचिट्पश्चा उच्यन्ते यथा--“युक्ता ध्स्य हरयः शता दशे'ल्य्य 

९ अस्प जीवभावं प्राप्तस्मेश्वरस्य दश दरयसो विषया इन्द्रियाणि वा । 
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बे हरयो5यं वे दश च सहस्नाणि बहूनि चानन्तानि च (ज्ञू० राणा 
१९ ) इत्येबमादयस्ते भवन्ति ग्रविलयाथा: “तदेतद्गाह्मापूर्वमनपरमनन्त- 
रमबाह्मम_ (हृ० २।५।१९ ) इत्युपसंदारात् । ये पुनरुपासनाधिकारे 
प्रपञ्चा उच्यन्ते यथा “८मनोमय: ग्राणशरीरो भारूप:” (छा० ३।१४।२) 
इत्येवमादयो न तेषां प्रविलयार्थत्व॑ न््याय्यम् । “स ऋतु कुर्बीत! ( छा० 
३।१४।१ ) इत्येबंजातीयकेन प्रकृतेनेबोपासनविधिना तेषां संबन्धात् । 
श्रुया चैबंजातीयकानां गुणानामुपासनार्थत्वेडबकल्प्यमाने न लक्षणया प्र- 
विलयार्थत्वमवकल्पते । सर्वेषां च साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति “अरूप- 
बदेव हि तत्प्रधानत्वात् (ज्र० सू० ३।२।१४ ) इति विनिगमनकारण- 
वचनसनवकाशं स्थातू ! फलमप्येषां यथोपदेश कचिह्ुरितक्षयः कचि- 
देखयेप्राप्रिः कचित्कममुक्तिरित्यवगम्यत एवेत्यतः पार्थगथ्येमेवोपासना- 
वाक््यानां त्रह्मवाक््यानां च नन््याय्यं नेकवाक्यत्वमू । कथ चेषामेकवा- 

क्यतोध्प्रेक्ष्यत इति वक्तव्यमू । एकनियोगप्रतीतेः प्रयाजदशेपूर्णमासवा- 

क्यवदिति चेत् । न । ब्रह्मवाक्येषु नियोगाभावात् । वस्तुमात्रपर्यवसा- 
यीनि हि ब्रह्मवाक्यानि न नियोगोपदेशीनीलेतद्विस्तरेण प्रतिष्ठापितं 
“तत्तु समनन््वयात्' (ब्र० सू० १।१।४ ) इत्यत्र | किंविषयश्चात्र नियोगो- 
उम्रिप्रेयत इति वक्तव्यमू। पुरुषों हि नियुज्यमानः कुर्विति खब्यापारे 
कस्मिश्रिन्नियुज्यते । नलु द्वतप्रपच्वविकयो न योगविषयो भविष्यति। 
अप्रविलापिते हि द्वेतप्रपन्वे त्रह्मतत््वावबोधो न भवत्यतो ब्रह्मतत्त्वावबो- 
धप्रत्यनीकभूतो द्वेतप्रपन्च; प्रविकाप्य;। यथा खगेकामस्य यागो5नुष्ठातव्य 
उपदिश्यत एवमपवर्गकामस्य श्रपश्चप्रविकयः । यथाच तमसि व्यव- 
खितं घटादितत्त्वमवबुभ्ुत्समानेन तमत्रत्यनीकभूतं तमः प्रविद्ाप्यत एवं 

ब्रह्मतत्त्ममवबुभुत्समानेन ततठ्प्नद्यनीकभूतः अपच्च; प्रविदापयितव्य: । 
ब्रह्मखभावो हि प्रपच्बो न प्रपथ्वस्वभाव॑ तबह्म, तेन नामरूपप्रप चग्रवि- 
लापनेन ब्रह्मतत््वाववोधो भवतीति। अत्र वर्य प्रच्छामः---को$व॑े 
प्रपश्वप्रविकयो नाम । किमपिप्रतापसंपकोद्धुतकाठिन्यप्रविकय इब अप- 
ध्चप्रविछयः कर्तव्य आहोसिदेकरिंंश्वन्द्रे तिमिरकृतानेकचन्द्रभ्रप भ्ववद्- 

३१ ब्र० सू० 
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विद्याकृतो त्रह्मणि नामरूपप्रप जो विद्यया प्रविछापयितव्य इति। तक्र 
यदि तावदिद्यमानोड्यं प्रपल्वो देहादिलक्षण आध्यात्मिको बाद्यश्व 

प्रथिव्यादिलक्षण: प्रविापयितव्य इत्युज्येत स पुरुषमात्रेणाशक्यः 

प्रविद्ापयितुमिति तत्प्रविकयोपदेशो5शक्यविषय एवं स्थात्। एकेन 
चादिमुक्तेन प्रथिव्यादिप्रविकयः कृव इतीदानीं प्रथिव्यादिशून्य जगद- 

भविष्यत् । अथाविद्याध्यस्तो त्रह्मण्येकस्मिन्नयं प्रपच्चो विद्यया प्रविछा- 
प्यत इति ब्रूयातू । ततो बह्ोवाविद्याध्यस्तप्रपप्रत्याख्याने नावेद्यि- 
तव्यम् “एकमेचाद्वितीयं ब्रह्म, तत्सत्य॑स आत्मा तत्त्वमसि' (छा० ६। 

८।७ ) इति तस्मिन्नावेदिते विद्या स्वयमेवोत्पय्यते तया चाविद्या बाध्यते, 
ततश्राविद्याध्यस्त: सकलोडयं नामरूपप्रपथ्चः स्प्नप्रपच्चवत्प्रविलीयते | 
अनावेदिते तु त्रह्मणि ब्रह्मविज्ञानं कुरु ग्रपतच्चप्रविलयं चेति शतकू- 

त्वोष्प्युक्ते, न त्ह्मविज्ञानं प्रपञ्चप्रविकयो वा जायते। नन्वावेदिते 

त्रह्मणि तद्दिज्ञानविषयः ग्रपच्वविल्यविषयों वा नियोगः स्थयात् । न । 

निष्प्रप्चत्रह्मात्मत्वावेदनेनैबो भयसिद्धे: । रज़्जुख्वरूपप्रकाशनेनैव हि. त- 
व्खरूपविज्ञानमविद्याध्यस्तसपा दिप्रपञ्चप्रविलयश्वच॒ भवति । नच कृतमेव 

पुन; क्रियते । नियोज्योडपि व प्रपच्चावस्थायां योडवगम्यते जीवो नाम 
स प्रपच्चपक्षस्पेव वा स्याद्रह्मपक्षस्येतर वा । प्रथमे विकस्पे निष्प्रपअ्चत्र- 

हातत्त्वप्रतिपादनेन प्रथिव्यादिवज्जीवस्यापि प्रविलापितत्वात्कस्य प्रपश्च- 
विलये नियोग उच्येत कस्य वा नियोगनिष्ठतया मोक्षोउवाप्तव्य उच्येत । 

द्वितीयेषपि ब्रह्मेबानियोज्यखभाव॑ जीवस्य खरूप॑ जीवत्व॑ त्वविद्या- 
कृतमेवेति ग्रतिपादिते अक्मणि नियोज्याभावात्रियोगाभाव एवं । 
द्रष्टध्यादिशब्दा अपि परविद्याधिकारपठितास्तक््वाभिमुखीकरणप्रधाना 
न तक्त्वावबोधविधिप्रधाना भवन्ति । लोकेडपीदं पश्येदमाकर्णयेति चैवं- 

जातीयकेषु निर्देशेषु प्रणिधानमात्र कुर्वित्युच्यते न साक्षाज्ज्ञानमेव कु- 
विंति । ज्ेयामिमुखस्थाएपि ज्ञान कदाचिज्ञायते कदाचिन्न जायते तस्मात्तें 
प्रति ज्ञानविषय एवं दुशेयितव्यो ज्ञापयितुकामेन । तस्मिन्दर्शिते खय- 

१ त॑ ज्ञानार्थिनम् । 
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मेव यथाविषयं यथाप्रमाणं च ज्ञानमुत्प्यते । नच प्रमाणान्तरेणान्य- 
थाप्रसिद्धे5र्थ उ्यथाज्ञान नियुक्तस्याप्युपपद्मते । यदि पुनर्नियुक्तो5हमित्य- 
न्यथा ज्ञान कुयोन्न तु तज्ज्ञानं कि तहिं मानसी सा क्रिया | खयमेव 
चेदन्यथोसद्येत श्रान्तिरेंव स्यात् । ज्ञान तु प्रमाणजन्यं यथाभूतविषयं च 
न तन्नियोगशतेनापि कारयितुं शक्यते । नच प्रतिषेघशतेनापि वारयितुं 
शक्यते । नहि तत्पुरुषतत्न, वस्तुततअमेव हि तत् । अतोडपि नियो- 
गाभावः । किंचान्यन्नियोगनिष्ठतयेव पयेवस्थत्याम्नाये यदभ्युपगतमनि- 
योज्यत्रह्माव्मत्व॑ जीवस्य तद॒प्रमाणकमेव स्थात् । अथ शाख्रमेवानियोज्य- 

ब्रह्मात्नत्वमप्याचक्षीत तद्वबोधे च पुरुष नियुज्ीत ततो ब्रह्मशास्तरस्थे- 
कस्य द्वद्यर्थपरता विरुद्धार्थपरता च प्रसज्येयाताम । नियोगपरतायां च 

श्रुतहानिरश्रुतकल्पना कर्मफलवन्मोक्षस्थादृष्टफलत्वमनिद्यत्व॑ चेय्रेबमादयो 
दोषा न केनचित्परिहृतु शक्या; । तस्मादवगतिनिष्ठान्येव ब्रह्मवाक्यानि 

न नियोगनिष्ठानि । अतश्रैकनियोगग्रतीतेरेकवाक्यतेत्ययुक्तम् । अभ्युपग- 
म्यमानेउपि च ब्रह्मवाक्येपु नियोगसडद्भावे तदेकत्व॑ निष्प्रप न्वोपदे शेषु 
सप्रपश्चोपदेशेषु चासिद्धम् । नहि शंब्दान्तरादिभिः प्रमाणैर्नियोंगभेदे- 
5बगम्यमाने सर्वन्रेकों नियोग इति शक््यमाश्रयितुम् | प्रयाजदरशपूर्णमा- 
सवाक्येषु तव्वधिकारांशेनाभेदाद्रक्तमेकत्वम् । नत्विह सगुणनिगुणचो- 

दनाप्तु कश्विदेकत्वाधिकारांशो5स्ति । नहि भारूपत्वादयों गुणा: प्रप- 
अ्वप्रविल्योपकारिण: । नापि ग्रपञ्चप्रविछयो भारुूपत्वादिगुणोपकारी, 

' परस्परविरोधित्वात् । नहि ऋृरस्नप्रपञ्चप्रविछापनं प्रप्चेकदेशापेक्षणं 

चेकस्मिन्धर्मिणि युक्ते समावेशयितुम् । तस्मादस्मदुक्त एबं विभाग आ- 
कारवदुनाकारोपदेशानां युक्ततर इति ॥| २१ ॥ 

६ प्रकृतेतावत्वाधिकरणम् । ख्ू० २२-३० 
प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिषिधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥२२॥ 

“रे बाव त्क्मणो रूपे मूर्त चेबामूल च' (बृ० २।३।१ ) इत्युपक्रम्य 

१ भिन्नवाक्यार्थविषयः शब्दः शब्दान्तरम् । 
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पञ्चमहाभूतानि हेराश्येन प्रविभज्यामूर्तरसस्थ च पुरुषशब्दोद्तिस्य 
महारजनादीनि रूपाणि दशेयित्वा पुनः पम्यते---“अथात आदेशो नेति 
नेति नह्मेतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्तिः (बृ० २।३।६ ) इति । तत्र 
कोडस्य प्रतिषेधस्थ विषय इति जिज्ञासामहे । नहत्रेदं तदिति विशेषितं 
किंचित्प्रतिषेध्यमुपलभ्यते । इतिशब्देन त्वत्र प्रतिषेध्यं किमपि समप्येते 
नेति नेतीतिपरत्वान्नग्प्रयोगस्य । इतिशब्दश्वायं संनिहितालम्बन एवंश- 

ब्द्समानवृत्तिः प्रयुज्यमानो दृश्यते “इति ह स्मोपाध्यायः कथयति' इत्ये- 
वमादिषु । संनिहितं चात्र प्रकरणसामथ्योद्रपद्दय सम्रपच्च त्रह्मणस्तथ 
ब्रह्म यस्येते दे रूपे | तत्र नः संशय उपजायते---किमय॑ प्रतिषेधो रूपे 
रूपवच्चोभयमपि प्रतिषेधवद्याहोस्विदिकतरम् । यदाप्येकतरं तदापि किं 
ब्रह्म प्रतिषधति रूपे परिशिनश्याहोस्विद्रपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिशिनष्ठी- 

ति। तत्र श्रकृतत्वाविशेषादुभयमपि श्रतिषेधतीत्याशझामहे । दौ चेतौ 
प्रतिषेधो द्विनेतिशब्दप्रयोगात् । तयोरेकेन सप्रपश्च॑ बत्रह्मणो रूप॑ प्रति- 
षिध्यतेउपरेण रूपवद्भझ्मेति भवति मतिः । अथवा ब्रह्मेव रूपवरत्पतिषि- 
ध्यते तद्धि वाड्यनसातीतत्वादसंभाव्यमानसद्धा्व प्रतिषेघाहेम । नतु 
रूपप्रपञ्च; प्रत्यक्षादिगोचरत्वा्मतिपेघाहः । अभ्यासस्त्वादरार्थ इति । 

एवं प्राप्त ब्रूम:---न तावदुभयप्रतिषेध उपपद्मते शुन््यवाद्प्रसज्ञात् । 

किंचिद्धि परमार्थमालम्ब्यापरमार्थः प्रतिपिध्यते यथा रज्वादिषु सपो- 
दयः । तनच्च परिशिष्यमाणे कस्मिश्रिद्धाचेउवकल्प्यते । उभयप्रतिषेधे 

कोउन्यो भाव; परिशिष्येत् । अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्य इतरः प्रतिषे- 

द्ुमारभ्यते प्रतिषेद्धमशक्यत्वात्तस्येव परमार्थत्वापत्तेः प्रतिषेघानुपपत्ति: । 
नापि ब्रद्मप्रतिषध उपपद्मयते “ब्रह्म ते त्रवाणि' (ब्रृ० २॥१॥१ ) इत्या- 
झुपक्रमविरोधात्ू । “असन्नेव स भवति । असद्गह्मेति वेद चेत 
( वैत्ति/ २।६।१ ) इलत्यादिनिन्दाविरोधात्ू । “अस्तीत्येवोपलछब्धव्यः' 
( कठ० ६।१३ ) इत्यवधारणविरोधात् । सर्ववेदान्तव्याकोपश्रसब्नाब ! 

१ प्ृथिव्यप्तेजोरूप भूतत्नयं मूर्त, वाय्वाकाश्रूपं चामूर्तमिति द्विराशित्वेन । र महार 
जन हरिद्रा । 
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वादआ्ननसातीतत्वमपि त्रह्मणो नाभावाभिप्रायेणामिधीयते । नहि मदहतता 
परिकरबन्धेन “्ह्मविदाप्तोति परम” (तै० २११ ), “सर ज्ञानमनन्तं 
अद्मा/ (तै० २११) इत्येवमादिना वेदान्तेषु अक्ब प्रतिपाय तस्येव 
पुनरभावोडमिलप्येत । “अक्षालनाद्धि पह्ुस्य दूरादस्पशेन वरमः इति 
हि न्याय: । प्रतिपादनप्रक्रिया त्वेषा “यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य 
मनसा सह” (ते० २।४।१) इति। एतदुक्त भवति-वाड्यनसातीतम- 
विषयान्तःपाति प्रत्यगात्मभूत॑ निल्यशुद्धबुद्धमुक्तखभाव॑ त्रह्मेति । तस्मा- 
द्रह्मणो रूपप्रप*्व॑ प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब््मेत्यभ्युपगन्तव्यम् । तदेत- 
दुच्यते प्रकृतेतावत्त्व॑ हि प्रतिषेघतीति । प्रकृतं यदेतावद्यित्तापरिच्छिन्नं 
मृतामूर्तलक्षण त्रह्मणो रूप॑ तदेष शब्द; प्रतिषेधति । तद्धि प्रकृतं प्रप- 
ब्चितं च पूर्वस्मिन्प्रन्थेडधिदेवतमध्यात्म च, तज्ननितमेव च वासनाल- 
क्षणमपरं रूपममूर्तरसभूतं पुरुषशब्दोदित लिझ्लात्मव्यपाश्रयं महारजना- 
द्युपमाभिदृर्शितम् । अमूतेरसस्य पुरुषस्थ चश्लु््राह्मरूपयोगित्वानुपपत्तेः । 
तदेतत्सप्रपथ्व॑ त्रह्मणो रूप संनिहितालम्बनेनेतिकरणेन प्रतिषेघक नर 
प्रत्युपनीयत इति गम्यते । त्रह्म तु रूपविशेषणत्वेन पष्ठया निर्दिष्ट 
पूर्वस्मिन्मनन्थे न खप्रधानत्वेन । प्रपश्चिते च तदीये रूपदह्ये 
रूपधतः खरूपजिज्ञासायामिद्मुपक्रान्तम् “अथात आदेशो नेति नेति' 
(बृ० २।३।६) इति । तत्र कल्पितरूपप्रत्याख्यानेन बत्रह्मणः स्वरूपा- 
वेदनमिदमिति निर्णीयते । तदास्पदं हीदं॑ समस्त कार्य नेति नेतीति 
प्रतिषिद्धम् । युक्ते च कार्यस्थ वाचारम्भणशब्दादि भ्योउसत्त्वमिति नेंति 
नेतीति प्रतिषेघन॑ नतु त्रह्मण: । सर्वकल्पनामूलत्वातू । नचात्रेयमा- 
शहक्का कतंव्या---कर्थ हि शार्त्रं खयमेव ब्रह्मणो रूपद्वय दशेयित्वा खय- 
मेव पुनः प्रतिषेघति--'प्रक्षाछनाडद्धि पहुंस्य दूरादस्पशेन वरम्” इति। 
यतो नेदं शास्त्र प्रतिपायत्वेन ब्रह्मणो रूपद्दय॑ निर्दिशति, छोकप्रसिद्ध 
त्विदं रूपद्दर्य त्रह्मणि कल्पितं पराम्ृशति प्रतिषेध्यत्वाय शुद्धन्ह्मस्वरूप- 

प्रतिपादनाय चेति निरवद्यम् | हो चेतो प्रतिषधो यथासंख्यन्यायेन द्वे 
अपि मूतोमूर्ते श्रतिषेघतः । यद्वा पूर्व: प्रतिषेधो भूतराशिं प्रतिषेधत्युत्तरो 
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वासनाराशिम् । अथवा 'नेति नेति! (ब्व० २।३।६ ) इति वीप्सेयमि- 
तीति यावत्किचिदुस्प्रेक्ष्यते तत्सवे न भवतीत्यर्थः। परिगणितप्रतिषेधे 
हि क्रियमाणे यदि नेतद्भह्म किमन्यड्भह्म भवेदिति जिज्ञासा स्यात्। 
वीप्सायां. तु सत्यां समस्तस्थय विषयजातस्यथ प्रतिषेघादविषयः 
प्रद्मात्मा ब्रह्मेति जिज्ञासा निवर्तते । तस्मात्मपञ्चमेव ब्रह्मणि 
कलिपतं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्मति निर्णयः । इतश्रेष एवं निर्णय: । 
यतस्ततः प्रतिषेधाद्भूयो त्रवीति “अन्यत्परमस्ति' (ब्ृ० २।३।६ ) इति । 
अभावावसाने हि ग्रतिषेघे क्रियमाणे किमन्यत्परमस्तीति ब्ूूयात् । तत्रै- 
पाक्षरयोजना--नेति नेतीति ब्रह्मादिश्य तमेवादेशं पुनर्निर्वक्ति। नेति 

नेतीयस्य को5र्थः। नद्येतस्माड्रह्मणो व्यतिरिक्तमस्तीद्यतो नेति नेतीत्युच्यते 
न पुनः खयमेव नास्तील्र्थः । तच्च दशेयलन्यत्परमप्रतिषिद्ध त्रह्मास्तीति । 

यदा पुनरेवमक्षराणि योज्यन्ते नद्येतस्मादिति नेति नेति | नहि प्रपथ्चप्रति- 

पेधरूपादादेशनादन्यत्परमादेशन त्रह्मणोउस्तीति | तदा “ततो ब्रवीति च॑ 
भूय' इत्येतज्नामघेयविषय योजयितव्यमू । अथ नामधेयम्---“सत्यस्य 
सत्यमिति प्राणा वे सत्य॑ तेषामेष सत्यम' (ब्ृ० २।१।२० ) इति हि 
त्रवीतीति । तद्च ब्रह्मावसाने प्रतिषेथे समजसं भव॒ति । अभावावसाने 
तु प्रतिषेधे कि सत्यस्य सत्यमित्युच्येत । तस्माद्ल्रह्मावसानो5र्य प्रतिषेधो 
नाभावावसान इत्यध्यवस्थाम; || २२ ॥ 

तदव्यक्तमाह हि ॥ २३॥ 
यत्प्रतिषिद्धात्मपपन्चजातादन्यप्परं ब्रह्म तद्स्ति चेत्कस्मान्न ग्ृह्मयत इति। 

उच्यते----तद्व्यक्तमनिन्द्रियग्राह्य॑ सर्वदश्यसाक्षित्वातू । आह ेवं 

श्रुतिः--“न चक्षुषा गृह्मयते नापि वाचा नान्येदेवेस्तपसा कर्मणा वा 
( मुण्ड० ३।१।८ ) “स एप नेति नेत्यात्माअगहझो नहि गृह्मते! (ब्लृ० 

३।९।२६ ) “यत्तद्द्रेश्यमग्राह्मम्' ( मुण्ड० १॥१।६ ) “यदा ह्ेेबेष एत- 
स्मिन्नदृश्येउनात्म्येडनिरुक्तेडनिलयने! ( ते० २।७।१ ) इत्यादा । स्घति- 
रपि---.“अव्यक्तोडयम चिन्यो 5यमविकार्यो अयमुच्यते' (भ० गी० २।२५) 
इत्याद्या ॥ २३ ॥ 
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अपि च सराधने प्रद्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २४ ॥ 
अपिचेनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपथ्वमव्यक्त संराधनकाले पश्यन्ति 

योगिनः । संराधनं च भक्तिध्यानप्रणिधानायनुष्ठानम् । कथथ पुनरवगम्यते 
संराधनकाले पश्यन्तीति । श्रलद्मक्षानुमानाम्यां श्रुतिस्म्ृतिम्यामित्यर्थः । 
तथाहि श्रुति;:---“पराड्वि खानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात्पराडू पश्यति 
नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः भ्रतद्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरम्तत्वमिच्छन! 
(क० ४।१ ) इति । 'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु ते पश्यते 
निष्करूं ध्यायमान:' ( मु० ३।१।८ ) इति चेवमाया । स्मृतिरपि---“यं 
विनिद्रा जितश्वासा; संतुष्टाः संयतेन्द्रिया: । ज्योति: पश्यन्ति 
युजानास्तस्मे योगात्मने नमः || योगिनस्तं प्रपइयन्ति भगवन्तं सनातनम्' 
इति चेवबमाद्या ॥ २७ ॥ 

नमु संराध्यसंराधकभावाभ्युपगमाप्परेतरात्मनोरन्यत्व॑ स्यादिति । 
नेत्युच्यते-- 

प्रकाशादिवच्चावैदोष्यं प्रकाराश्व कमेण्यस्यासात् ॥ २७ 
यथा प्रकाशाकाशसवितृप्रश्नतयो5हुगलिकरकोद्कग्रभ्न तिषु कर्मसूपाधि- 

भूतेषु सविशेषा इवावभासन्ते, नच स्वाभाविकीमविश्ेषात्मतां जहति, 
एवमुपाधिनिमित्त एवायमात्मभेद: स्वतस्त्वेकात्म्यमेव । तथाहि--वेदा- 
न्तेष्वभ्यासेनासकृज्जीवप्राज्ञयो रभेदः प्रतिपायते ॥ २५ ॥ 

अतोष्नन्तेन तथाहि लिड्गम ॥ २८ ॥ 
अतश्न स्वाभाविकत्वादभेदस्याविद्याकृतत्वाध्च भेदस्य विद्ययाडविद्यां 

विधूय जीव: परेणानन्तेन प्राज्ञेनात्मनेकतां गच्छति । तथाहि छिल्ञम्-- 
“स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद अल्येब भवति! ( मु० ३॥२॥९ ) “अहोव 
सन्त्रह्माप्येति' (ब्ृ० ४।४।६ ) इत्यादि ॥ २६ ॥ 

१ खयंभूरीश्वरः खानीन्द्रियाणि पराश्वि अनात्मग्राहकाणि कृत्वा ग्यतृणत् नाशितवान्। 

आवृत्तचष्लुनिरुद्धेन्द्रि: । २ विनिद्रा वितमस्काः । युजननाः ध्यायिनः । योगलश्य 
आत्मा योगात्मा । 
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उमयव्यपदेशाक्त्वहिकुण्डलवत् ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्नेव संराध्यसंराधकभावे मतान्तरमुपन्यस्यति खम्॒तविशुद्धये । 

कविज्जीवप्राज्ञयोमभेंदो व्यपदिश्यते “ततस्तु त॑ पश्यते निष्क् ध्यायमानः' 

( झुण्ड० ३।१।८ ) इति ध्यादृध्यातव्यत्वेन द्रष्टद्रष्टव्यत्वेन च। “परा- 
त्परं पुरुषमुपैति दिव्यम' ( मु० ३।२।८ ) इति गन्तृगन्तव्यत्वेन । 'यः 
सवोणि भूतान्यन्तरो यमयति” इति नियन्दृनियन्तव्यत्वेन । कचित्तु 
तयारेवाभेदो व्यपद्श्यते “तत्वमसि'! (छा० ६।८।७ ) “अहूं ब्रह्मास्मि' 
(बृ० १।४।१०) “एब त आत्मा स्ोन्तरः (बृ० ३॥४।१ ) 'एष त 

आत्मान्तयोम्यमृत:' (ब्ृ० ३।७।३ ) इति। तज्रेवमुभयव्यपदेशे सति 

यद्यभेद एवेकान्ततो ग्रह्मते भेदव्यपदेशो निरालम्बन एवं स्थातू । अत 
उभ्यव्यपदेशदशनादहिकुण्डलवदत्र तत्त्व भवितुमहंति । यथाहि रिव्यभेद: 

कुण्डलाभोगप्रांशुत्वादीनीति तु भेद एवमिहापीति ॥ २७ ॥ 

प्रकाशाश्रयवद्धा तेजस्त्वात् ॥ २८ ॥ 
अथवा प्रकाशाश्रयवदेतत्प्रतिपत्तव्यम् । यथा प्रकाश: सावित्रस्तदा- 

श्रयश्च सविता नाट्न्तमिन्नावुभयोरपि तेजस्त्वाविशेषातू । अथ च भेद- 
व्यपदेशभाजीं भवत एवमिहापीति ॥ २८ ॥ 

पूवेबद्दा ॥ २० ॥ 
यथा वा पूर्वमुपन्यस्तं प्रकाशादिबच्चावेशेष्यमिति तयबैतडद्भवितुमहति । 

 तथाह्यविद्याकृतत्वादन्धस्म विद्यया मोक्ष उपपयते । यदि पुनः परमार्थत 

एव बद्धः कश्चिदात्माहिकुण्डलन्यायेन परस्यात्मनः संस्थानभूतः 
प्रकाशाश्रयन्यायेन चकदेश मूतो 5 भ्युपगम्येत ततः पारमार्थिकस्य बन्धस्य 
तिरस्कतुमशक्यत्वान्मोक्षशाखवैय थय॑ प्रसज्येत, नचात्रोभावषि भेदाभेदी 
श्रुतिस्तुल्यवद्यपदिशति । अभेदमेव दि प्रतिपायत्वेन निर्दिशति भेदं तु 
पूर्वश्रसिद्धमेवानुवदव्यथोन्तरविवक्षया । तस्मात्मकाशादिवश्वावैज्येष्यमित्येप 
एवं सिद्धान्त: ॥| २९ ॥ 

प्रतिषेघाच ॥ ३० ॥ 
इतगश्ैष एवं सिद्धान्तः । यत्कारणं परस्मादात्मनो5न्य चेतन प्रतिषे- 
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धति शास्रमू---“नान्यो5तोउसित द्रष्टा' (ब्ृ० ३॥७।२३ ) इत्येवमादि । 
“अथात जादेशो नेति नेति! (ब्ृ० २।३।६ ), “तदेतद्रह्मापूर्वमनपरमनन्त- 
रमबाह्मम! (बृ० २।५।१९ ) इति च ब्रह्मग्यतिरिक्तप्रपद्चनिराकरणाद्रह्म- 
मात्रपरिशेषाबैष एवं सिद्धान्त इति गम्यते || ३० ॥ 

७ पराधिकरणम् | स्ू० ३१-३७ 
परमतः सेतन्मानसबन्ध भेदव्यपदेहो््यः ॥ ३१ ॥ 
यदेतन्निरस्तसमस्तप्रपद्व त्रह्म निधोरितमस्मात्परमन्यत्तत्त्वमस्ति ना- 

स्तीति श्रुतिविप्रतिपत्ते: संशयः । कानिचिद्धि वाक्यान्यापातेनेब प्रति- 
भासमानानि ब्रह्मणो5पि परमन्यत्तत्त्वं प्रतिपादयन्तीव । तेषां हि परि- 

हार्मभिधातुमयमुपक्रमः क्रियते। परमतो त्रह्मणोउन्यत्तक्त्व भवितुमहति । 
कुत:ः--सेतुव्यपदेशादुन्मानव्यपदेशात्संबन्धव्यपदेशाद्विदृव्यपदेशाओैति । 
सेतुव्यपदेशस्तावत--'अथ य आत्मा स सेतुर्विश्वतिःः (छा० ८।४।१ ) 
इत्यात्मशव्दामिहितस्य त्रह्मणः सेतुत्व॑ संकीर्तयति । सेतुशब्दश्व हि छोके 
जल्संतानविच्छेदकरे मृद्दावोदिप्रचये प्रसिद्ध: । इह तु सेतुशब्द आत्मनि 
प्रयुक्त इति लछोकिकसेतोरिवात्मसेतोरन्यस्य बस्तुनो5स्तित्व॑गमयति । 
'सेतुं तीत्वी! (छा० ८।४।२ ) इति च तरतिशब्द्प्रयोगात् । यथा छो- 
किक सेतुं तीत्वो जाह्नल्मसेतु प्राप्रोत्येवमात्मानं सेतुं तीत्वोउनात्मानम- 
सेतु प्राप्नोतीति गम्यते | उन््मानव्यपदेशश्व भवति “तदेतद्भह्म चतुष्पाद- 
प्राशफं पोडशकलमिति । यज्च छोक उन्मितमेतावदिदमिति परिच्छिन्ने 
कापोपणादि ततोडन्यह्स्त्वस्तीति प्रसिद्धमू । तथा ब्रह्मणो5प्युन्मानात्त- 
सोउन्येन वस्तुना भवितव्यमिति गम्यते । तथा संबन्धव्यपदेशोडपिं 
भवति--“सता सोम्य तदा संपन्नो भवाति (छा० ६।८॥१ ) इति 
“शारीर आत्मा! (तै० २।३।१) 'आज्ञेनात्मना संपरिष्वक्त:ः (ब्र० 
४।३।२१ ) इति च । मितानां च मितेन संबन्धों दृष्टो यथा नराणां 
नगरेण । जीवानां च॒ ब्रह्मणा संबन्ध॑ व्यपदिशति सुषुप्तो । अतस्ततः 
परमन्यद्मितमस्तीति गम्यते। भेदव्यपदेशश्रैतमेवार्थ गमयति । तथाहि-- 

१ वातप्रचुरों देशो जाइ्वनल: । 



३७० ब्रद्मसूत्रशाइ्लरभाष्यमू । [ अधि: ७ सू. ई२ 

“अथ य एषोउन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते! (छा० १॥६।६ ) 
इत्याविद्याधारमीश्वरं॑ व्यपदिश्य ततो भेदेनाक्ष्याधारमीथररं व्यपदिशति-- 
“अथ य एषोउन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते' (छा० १॥७॥५ ) इति। अति- 

देश चास्यामुना रूपादिषु करोति--“तस्येतस्थ तदेव रूप॑ यद्मुष्य रूप 
यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो यज्नाम तन्नाम' (छा० १।७॥५) इति। 
सावधिक चेश्वरत्वमुुभयोव्येपदिशति--“ये चामुष्मात्पराम्नो लछोकास्तेषां 
चेष्टे देवकामानां च' (छा० १।६।८ ) इत्येकस्यथ । “ये चैतस्मादवोश्नो 
लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' (छा० १।७।६ ) इत्येकस्य । यथेदं 
मागधस्थ राज्यमिदं बेदेहस्पति ॥ ३१ ॥ 

एबमेतेभ्यः सेस्वादिव्यपदेशे भ्यो ब्रह्मण: परमस्तीटेव प्राप्ते प्रतिपाथते- 

सामान्याक्षु ॥ २२ ॥ 
तुशब्देन प्रदर्शितां ग्राप्तिं निरुणद्धि । न ब्रह्मणोडन्यत्किंचिद्धूवितुम- 

हेति प्रमाणाभावात् । नह्यन्यस्थास्तित्वे किंचित्रमाणमुपलभामहे । सर्वस्य 
हि जनिमतो वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निर्धारितम् । अन- 
न््यत्वं च कारणात्कायेस्थ । नच ब्रह्मव्यतिरिक्त किंचिदर्ज संभवति “'स- 

देव सोम्येद्समम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' (छा० ६।२।१) इतद्वधारणात् । 
एकविज्ञानेन च सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानान्न ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वमवक- 
ल्पते । ननु सेत्वादिव्यपदेशा ब्रह्मज्यतिरिक्त तत्त्व॑ सूचयन्तीत्युक्तम् । 
नेत्युच्यते । सेतुव्यपदेशस्तावन्न त्रह्मणो बाह्मस्थ सद्भाव प्रतिपादयितु 
क्षमते । सेतुरात्मेति ह्याह न ततः परमस्तीति | तत्न परस्मिन्नसति से- 
तुत्व॑ नावकल्पत इति परं किमपि कल्प्येत । नचेतन्न्याय्यं हठो ह्मप्नसि- 

_द्धकल्पना । अपिच सेतुव्यपदेशादात्मनो ल्यैकिकसेतुनिदशनेन सेतुवाह्मव- 
स््तुतां प्रसञ्ञयता मद्दारुमयतापि प्रासह्डथेत । नचेतन्न्याय्यम् । अजत्वा- 

दिश्वुतिविरोधात् । सेतुसामान्यात्तु सेतुशब्द आत्मनि प्रयुक्त इति झ्छि- 
घ्यते । जगतस्तन्मयादानां च विधारकत्व॑ सेतुसामान्यमात्मन: । अतः 
सेतुरिव सेतुरिति प्रक्रत आत्मा स्तूयते। सेतु तीर्ल्वेत्यपि तरतेरतिक्रमासं- 
भवात्प्राप्रोद्यर्थ एव वर्तते । यथा व्याकरण तीणे इति प्राप्त इच्युच्यतेः 
नातिक्रान्तस्तद्वत् ॥ ३२ ॥ 
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बुद्धथेः पादवत् ॥ ३३ ॥ 
यह्प्युक्तमुन्मानव्यपदेशादस्ति परमिति, तत्नामिधीयते---उन्मानव्य- 

पदेशो5पि न ब्रह्मव्यतिरिक्तचस्त्वस्तित्वप्रतिपत्त्यर्थ: । किमर्थस्तर्हिं बुद्धर्थः, 
उपासनार्थ इति यावत् । चतुष्पादष्टाशफं षोडशकलमिलेवंरूपा बुद्धिः कर्य 
नु नाम ब्रह्मणि स्थिरा स्थादिति विकारद्वारेण त्रह्मण उन्मानकत्पनेव 
क्रियते । नह्यविकारेंडनन्ते ब्रह्मणि सर्वे: पुंमिः शक््या बुद्धिः स्थापयितुं 
मन्द्मध्यमोत्तमबुद्धित्वात्पुंसामिति । पादवत् । यथा मनआकाशयोर- 
ध्यात्ममधिदेवतं च ब्रह्मप्रतीकयो राम्नातयोश्वत्वारो वागादयों मनः:संबन्धिनः 
पादा: कल्प्यन्ते चत्वास्थाइ््यादय आकाशसंबन्धिन: आध्यानाय तद्गत्। 
अथवा पादवदिति यथा कांपापणे पादविभागो व्यवहारप्राचुयोय 
कल्प्यते । नहि सकलेनेव काषोपणेन सर्वदा सर्वे जना व्यवहतुमीशते 
ऋयविक्रये परिमाणानियमात्तद्वदित्य्थः ॥ ३३ ॥ 

स्थानविदोषात्प्रकाशादिवत् ॥ ३४ ॥ 
इह सूत्रे दयोरपि संबन्धभेदव्यपदेशयो: परिहारो विधीयते । यद- 

प्युक्ते संबन्धव्यपदेशाड्रेदव्यपदेशाच्च परमतः स्थादिति तद्प्यसत् । यत 
एकस्पापि स्थानविशेषापेक्षयेतों व्यपदेशाबुपपयेते । संबन्धव्यपदेशे ता- 
वदयमर्थ: । बुद्ध्याद्यपाधिस्थानविशेषयोगादुद्धृतस्य विशेषविज्ञानस्थोंपा- 
ध्युपशमे य उपशमः स परमात्मना संबन्ध इत्युपाध्यपेक्षयेवोपचयेते न 
परिमितत्वापेक्षया । तथा भेदव्यपदेशोडपि ब्रह्मण उपाधिभेद्पेक्षयोपच- 
येते न स्वरूपभेदापेक्षया प्रकाशादित्रदित्युपमोपादानम् । यथैकस्य प्रका- 
शस्य सोयेस्य चान्द्रससस्य वोपाधियोगाहुपजातविशेषस्योपाध्युपशमा- 
त्संबन्धव्यपदेशो भ्रवत्युपाधिभेदाच्र भेदव्यपदेशः । यथावा सूचीपा- 
शाकाशादिपूपाध्यपेक्षयेवेतों संबन्धभेदव्यपदेशों भवतस्तद्वत् ॥ ३४७ ॥ 

उपपत्तेश्चथ ॥ ३५ ॥ 
उपपद्यते चात्रेहश एवं संबन्धो नान््याहश: “खमपीतो भवतिः 

( छा० ६।८।१ ) इति हि खरूपसंबन्धमेनमामनन्ति खरूपस्य चान- 

१ ब्रह्मण उन््मानकर्पनं मन्दधियां ध्यानव्यवह्ाराय काषोपणस्य पादव्यवहारबत् । 
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पायित्वात् । न नरनगरन्यायेन संबन्धो घटते । उपाधिक्तखरूपतिरो- 

भावात्तु----“खमपीतो भवति! ( छा० ६।८।१ ) इत्युपपद्यते । तथा 
भेदोडषपि नान्यादहशः संभवति। बहुतरश्रुतिप्रसिड्धेकेश्वरत्वविरोधात् । 
तथाच श्रुतिरेकस्थाप्याकाशस्थस्थानकृत भेदव्यपदेशमुपपादयति--- 

धयोडर्य बहिधों पुरुषादाकाशः” ( छा० ३।१२।७ ), “योउयमन्तः पुरुष 

आकाश:” ( छा० ३।१२।८ ), “योउ्यमन्तहेद्य आकाश: (छा० 

३।१२॥९ ) इति ॥ ३५ ॥ 

तथान्यप्रतिषेधात् ॥ ३६ ॥ 
एवं सेत्वादिव्यपदेशान्परपक्षहेतू नुन्मथ्य संप्रति खपक्ष॑ हेत्वन्तरेणो- 

पंसंहरति । तथान्यप्रतिषेधादपि न ब्रह्मणः पर॑ वस्त्वन्तरमस्तीति गम्यते । 

तथाहि---“स एवाधस्तात” (छा० ७॥२५।१ ), “अहमेवाधस्तात' ( छा ० 
७।२५।१ ), “आत्मेवाधस्तात! ( छा० ७|२५।२ ), “स्व तं परादाद्रो5- 
न्यत्रात्मन: सर्व वेद! (ब्ृ० २।४।६), “त्रह्मेवेदं सर्वम! “आत्मेवेदं सर्वम' 

( छा० ७२५२ ), "नेह नानास्ति किंचन ( बृ० ४।४।१९ ), “य- 
स्मातप्परं॑ नापरमस्ति किंचित' ( श्वे० ३॥९ ), “तदेतद्भह्मापूर्वमनपरम- 
ननन््तरमबाह्मम: ( बृ० २।५।१९ ) इत्येबमादिवाक्यानि स्वप्रकरणस्था- 

न्यन्यार्थत्वेन परिणेतुमशक्यानि ब्रह्मग्यतिरिक्त वस्त्वन्तरे वारयन्ति । 
सवोन्तरश्रुतेश्यव न परमात्मनोउन्यो5न्तरात्मास्तीद्यवधायेते || ३६ ॥ 

अनेन सर्वेगतत्वमायामराब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥ 
अनेन सेत्वादिव्यपदेशनिराकरणेनान्यप्रतिषधसमाश्रयणेन 'च सर्व- 

गतत्वमप्यात्मनः सिद्ध भवति । अन्यथा दि तन्न सिद्ध्येत् । सेत्वादिव्य- 
पदेशेषु हि मुख्येष्वन्नीक्रियमाणेषु परिच्छेद आत्मन; प्रसज्येत सेत्वा- 
दीनामेवमात्मकत्वात् । तथान्यप्रतिषेघेडप्यसति वस्तु वस्त्वन्तराब्यावर्तत 
इति परिच्छेद एवात्मनः प्रसज्येत । सर्वगतत्व॑ चास्यायामशब्दादि भ्यो 
विज्ञायते । आयामशब्दो व्याप्तिवचन; शब्द; । ययावान्वा अयमाकाश- 

स्तावानेषोउन्तहेद्य आकाशः” ( छा० ८।१।३ ), “आकाशवस्सर्वग्रतश्व 
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नित्य/, “ज्यायान्दिवः (छा० ३।१४।३ ), ज्यायानाकाशात्', “निदयः 
सर्वगतः स्थाणुरचलोड्य सनातन: (भ. गी. २।२७ ) इत्येबमादयों 
हि श्रुतिस्म्ृतिन्यायाः सर्वगतत्वमात्मनो3वबोधयन्ति ॥ ३७ ॥ 

७ फलाधिकरणम् । खू० ३८--४१ 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 

तस्येव ब्रह्मणो व्यावहारिक्यामीशित्रीशितव्यविभागावस्थायामयमन्य; 
स्व॒भावो वण्यते । यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षणं कर्मफर्ल संसारगोचरं 
त्रिविध प्रसिद्ध जन्तूनां किमेतत्कर्मणो भवद्याहोस्विदीश्चवरादिति भवति 
विचारणा । तत्न तावत्पतिपाथते फलमत ईश्वराड्धवितुमहेति | कुत:--- 
उपपत्तेः । स हि सवाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान्विचित्रान्विद्धदे शकाल- 
विशेषाभिज्ञत्वात्कर्मिणां कमोनुरूप॑ फर् संपादयतीत्युपपद्मते । कर्मण- 
स्वनुक्षणविनाशिनः कालान्तरभावि फर भवतीतद्यनुपपन्मम् । अभावा- 

द्वावानुत्पत्ते; । स्यादेतत् कर्म विनश्यत्खकालमेव स्वानुरूपं फर्लं जनयित्वा 
विनश्यति तत्फर्ल कालान्तरितं कत्री भोक्ष्यत इति । तद॒पि न परिशु- 
ध्यति प्राग्भोक्तुसंबन्धात्फलत्वानुपपत्ते; । यस्कार्ूं हि यत्सु्खं दुःख वा- 
त्मना झुज्यते तस्येव छोके फलत्व॑ प्रसिद्धमू । नह्मसंवद्धस्यात्मना सुखस्य 

दुःखस्य वा फलत्वं प्रतियन्ति छठोकिका; । अथोच्येत मा भूत्कमोनन्तरं 
फलोत्पादः । कर्मकार्यादपृवोत्फलमुत्पत्य्त इति। तद॒पि नोपपथते। 
अपूर्वस्याचेतनस्य काप्ठलछोष्टसमस्य चेतनेनाप्रवर्तितस्य॒प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । 
तदस्तित्वे च प्रमाणाभावात् । अधापत्तिः प्रमाणमिति चेतू । न । ईश्व- 
रसिद्धेर्थी पत्तिक्षयात् ॥ ३८ ॥ 

आुतत्वाच ॥ २३९ ॥ 

न केवलमुपपत्तेरेवेश्वरं फलद्टेतुं कल्पयामः किं तहिं श्रुतत्वादपीश्वर- 

१ इष्ट खगेः, अनिष्टमवीच्यादिस्थानयोग्यम् , व्यामिश्र॑ मनुष्यभोग्यम् । २ संसारो 
जन्ममृतिप्रवाहों गोचर आश्रयों यस्त । 

३२ ब्र० सू० 



३७४ अद्यसूत्रशाइुरभाष्यम्ू । [ अधि. ७ सू. ३१ 

मेत फलहेतुं मनन््यामहे । तथाच श्रुतिभवति---“स वा एप महानजे 
ओत्मान्नादो वसुदानः (हृ० ४।४।२४ ) इत्येवंजातीयका ॥ ३९ ॥ 

धर्म जैमिनिरत एवं || ४० ॥ 
जैमिनिस्त्वाचायों धर्म फलस्य दातारं मन््यते । अत एवं द्वेतोः श्रुते- 

रुपपत्तेश्य । श्रयते तावदयमर्थ: “खगेकामोी यजेत” इल्येबमादिषु वा- 

क्येषु। तत्र व विधिश्रुतेविंषयभावोषगमाद्याग: खगेस्योत्पादक इति 
गम्यते। अन्यथा ह्यननुष्ठाह॒की याग आपसयेत तत्रास्योपदेशवैयथ्य स्थात्। 
नन्वल॒क्षणविनाशिनः कर्मणः फरछ नोपपद्मयत इति परित्यक्तोड्य पक्षः । 
नेष दोष: । श्रुतिप्रामाण्यात् । श्रुतिश्वेश्रमारणं यधार्य कर्मफलसंबन्धः 
श्रुत उपप्यते तथा कल्पयितव्य: । नचानुत्पाद किमप्यपूर्व कर्म विन- 
इयत्कालान्तरितं फल दाठुं शक्तोति । अतः कर्मणो वा सूक्ष्मा काचिदुत्तरा- 
वस्था फलस्य वा पूवावस्थापूर्व नामास्तीति तक्येते। उपपद्मते चायमर्थ 
उक्तेन प्रकारेण । ईश्वरस्तु फू ददातीतल्यनुपपन्मम । अविचित्रस्थ कार- 
णस्य विचित्रकायानुपपत्तवें पम्यनेधृण्यप्रसज्ञादनुए्टानवैयर््या पत्तेश्य । त- 
स्माइमोदेव फलूमिति ॥| ४० ॥ 

पूर्व तु बादरायणो हेतुब्यपदेशात् ॥ ४१ ॥ 
बादरायणस्त्वाचायः पूर्वोक्तमेवेश्वरं फलह्ेतु मन््यते । केवल्शत्कर्मणो- 

उपूर्वाद्या केवलात्फलमिलयं पकश्षस्तुशब्देन व्यावल्येते । कमोपेक्षादपूर्वा पे- 
5क्षाद्वा यथा तथास्ट्वीथ्वरात्फलमिति सिद्धान्त: । कुतः-द्देतुब्यपदेशात् । 

धर्माधर्मयोरपि हि. कारयिट्त्वेनेश्वरो हेतुव्येपदिश्यते । फलस्य च दातू- 

त्वेन 'एष ह्व साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो छोकेम्य उन्निनीषते । 
एष उ एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमधो निनीषते' इति । स्मयेते चा- 
यमर्थो भगवद्गीतास--“यो यो यां यां तु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचरां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥| स तया श्रद्धया युक्तस्त- 
स्थाराधनमीहते । छभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हितान! (७२१) 

१ अन्नमासमन्तात्प्राणिभ्यो ददातीत्यन्ञादः, बखुदानों घनदाता। 



अधि. १सू. १] दतीयाध्याये ठतीयः पादः । ३७५ 

इति । सर्ववेदान्तेषु चेश्वरद्देतुका एवं सृष्टयो व्यपद्श्यन्ते । तद़ेव चे- 
श्वरस्य फलहदेतुत्व॑ं यत्खकमोनुरूपाः प्रजा: रजतीति ॥ विचित्रकायोनुप- 
पतक्त्यादयोडपि दोषाः कृतप्रयल्रापेक्षत्वादीधरस्थ न श्रसज्यन्ते ॥ ७१ ॥ 

इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यमच्छेश्रीकरभगवत्पादकृतो श्रीमच्छा- 
रीरकमीमांसाभाष्ये ठतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ॥ २॥ 

तृतीयाध्याये तृतीयः पादः । 
[ अत्र परापराघत्रह्मविद्यागुणो पर्स हारबिवरणम् 

१ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम् । छू० १-४ 
स्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाग्वविशेषात्॥ १ ॥ 

व्याख्यातं विज्ञेयस्य त्रह्मणस्तत्त्वम् । इदानीं ठु प्रतिवेदान्तं विज्ञा- 
नानि भिद्यन्ते न वेति विचायते । नननु विशेयं त्रह्म पूर्वोपरादिभेद्रहित- 
मेकरसं सेन्धवघनवद्वधारितं तत्र कुतो विज्ञानभेदाभेद्चिन्तावतारः । 

नहि कर्मबहुत्ववद्भह्मबहुत्वमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिषितमिति शक्यं 
वक्तुम् । त्रह्मण एकत्वादेकरूपत्वाच्च । नचेकरूपे ब्रह्मण्यनेकरूपाणि वि- 

ज्ञानानि संभवन्ति । नद्यन्यथार्थोबन्यथा ज्ञानमिसश्रान्त भवति | यदि 
पुनरेकस्मिन्त्रह्मणि बहूनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेंषु श्रतिपिपादयिषितानि 
तेषामेकम भ्रान्तं भ्रान्तानीवराणीयनाश्रासप्रसद्गे वेदान्तेषु । तस्मान्न ता- 

वत्प्रतिवेदान्तं ब्रह्मविज्ञानभेद आशज्डितुं शक््यते | नाप्यस्य चोदनाय्ववि- 

शेषादभेद उच्यते । ब्रह्मविज्ञानस्याचोदनालक्षणत्वात् । अविधिप्रधानेर्हि 

वस्तुपर्येबसायिभिन्रेह्म वाक्यैत्रेह्मविज्ञानं_ जन्यत इत्यवोचदाचायेः: “तत्तु 
समन्वयात्' (ब्र० सू० १।१९॥४ ) इलटत्र । तत्कथमिमां भेदाभेदचि- 
न््तामारभत इति। तदुच्यते--सगुणत्रह्मविषया प्राणादिविषया चेये 
विज्ञानभेदाभेद्चिन्तेत्यदोष: । अचञ्न हि. कर्मवदुपासनानां भेदाभेदो 
संभवतः कर्मवदेव चोपासनानि दृष्टफलान्यरृष्टफछानि चोच्यन्ते। ऋ्रमसु 
क्तिफलछानि च कानिचित्सम्यगज्लानोलत्तिद्वारेण। तेष्वेषा चिन्ता संभवति। 



३७६ ब्रद्मसूतरशाइह्रभाष्यमू । [ अधि: १ सू. ६ 

किं प्रतिवेदान्तं विज्ञानमेद आहोखिन्नेति । तत्र पूर्वपक्षद्देतवस्तावदुपन्य- 
स्वन्ते । नाम्नस्तावड्धेदप्रतिपत्तिहेतुत्व॑ प्रसिद्ध ज्योतिरादिषु । अश्ति चात्र 

वेदान्तान्तरविदितेषु विज्ञानेष्वन्यदन्यन्नाम तैत्तिरीयकं वाजसनेयकं कोौथु- 
मकक झाख्यायनकमित्यवमादि । तथा रूपभेदोडपि कर्मभेदस्य प्रतिपादकः 

प्रसिद्धो 'वेश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमित्येवमादिषु । अस्ति चात्र 
रूपभेदः । तदथा--केचिच्छाखिनः पश्चाप्मिविद्यायां षष्ठमपरम प्रिमा- 
मनन्त्यपरे पुनः पद्चेव पठन्ति । तथा प्राणसंवादादिषु केचिदूनान्वागा- 
दीनामनन्ति केचिद्धिकान्। तथा धर्मविशेषोडपि कर्मभेदस्य प्रतिपादक 
आशक्धितः कारीयोंदिषु । अस्ति चात्र धर्मविशेष; | यथाथर्वणिकानां 
शिरोत्रतमिति। एवं पुनरुक्त्यादयोडपि सेद्ह्देतवो यथासंभव वेदान्तान्तरेषु 
योजयितव्या: । तस्मात्मतिवेदान्तं विज्ञानभेद इति । एवं प्राप्ते बूम:--- 
सर्ववेदान्त्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिस्तस्मिन्वेदान्ते तानि तान्येव भवि- 

तुमहँन्ति | कुतः--चोदनाय्रविशेषात्ू । आदियग्रहणेन शाखान्तराधिक- 

रणसिद्धान्तसूत्रोदिता अभेद्द्वेतव इहाकृष्यन्ते। संयोगरूपचोदनाख्या- 
विशेषादित्यर्थ: । यथेकस्मिन्नप्रिहोत्र शाखाभेदेडपि पुरुषप्रयत्नस्तादइ॒श 

एब चोयते जुहुयादिति । एवम् यो ह बे ज्येछ च श्रेष्ठ च वेद (ब्यु० 
६।१।१, छा० ५।१।१ ) इति वाजसनेयिनां छन्दोगानां च ताहश्येव 
चोदना । प्रयोजनसंयोगोउप्यविशिष्ट एव ्येछश्व श्रेष््य खानां भवति' 
(बृ० ६।१।१ ) इति । रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्थ यदुत ज्ये्ठश्रे- 

ष्टादिगुणविशेषणान्वितं ग्राणतत्त्वम् । यथा च॒ द्रव्यदेवते यागस्य रूप- 
मेवं विजेयं रूप विज्ञानस्थ तेन हि तद्गप्यते । समाख्याडपि सेब प्राण- 
विद्येति । तस्मास्सर्ववेदान्तप्रय्ययत्व॑ विज्ञानानाम् । एवं पच्चाग्निविद्या 
वैश्वानरविद्या शाण्डिल्यविद्येय्रेवमादिषु योजयितव्यमू । ये तु नामरूपा- 
दयो भेद्द्वेत्वाभासास्ते प्रथम एवं काण्डे “न नाम्ना स्थाद्चोदनाभिधान- 

त्वात् इत्यारभ्य परिहताः ॥ १ ॥ 

१ चोद्यत इत्र चोदना पुरुषप्रयक्षः स हि पुरुषब्यापारः । 



अधि. १ सू. २] तृतीयाध्याये तृतीय; पाद । ३७७ 

इह्ापि कंचिद्विशेषमाशइथ् परिहरति--- 

मेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ २॥ 
स्यादेतत् । सर्ववेदान्तप्रययत्वं विज्ञानानां गुणभेदान्नोपपयते । तथा- 

हि वाजसनेयिनः पश्चाभ्मिवियां प्रस्तुय पष्ठमपरमप्मिमामनन्ति---“त- 
स्थाभिरेवाप्रिभवति' (बृ० ६।२।१४) इस्मादिना । उन्दोगास्तु त॑ नाम- 
नन्ति पग्बसंख्ययेव च त उपसंहरन्ति अथ ह य एतानेवं पद्चाप्नी- 
न्वेद! (छा० ५१०१०) इति । येषां च स गुणो5स्ति येषां च नास्ति 
कथमुभयेषामेका विद्योपपद्येत । नचात्र गुणोपसंहारः शक््पयते प्रत्येतुं, 
पग्बसंख्याविरोधात् । तथा प्राणसंवादे श्रेष्ठादन्यांश्वतुरः प्राणान्वाकह्लुः- 
श्रोत्रमनांसि छन््दोगा आमनन्ति । वाजसनेयिनस्तु पद्चममप्यामजन्ति 
'रेतो वै प्रजापति: प्रजायते ह् प्रजया पशुमिये एवं वेद” (बृ० ६१।६) 
इति । आवापोद्वापभेदाब वेयमभेदों भवति वेयभेदाब् विद्याभेदो द्रब्य- 
देवताभेदादिव यागस्येति चेतू । नेष दोष: । यत एकस्थामपि विद्याया- 
मेबंजातीयको गुणभेद उपपयते । यद्यपि पष्ठस्याभेरुपसंहारों न संभवति 
तथापि युप्रद्नतीनां पश्चानामग्नीनामुभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वान्न विद्या- 
भेदो भवितुमहंति । नहि पोडशिग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो भिद्यते । पख्य- 
तेडपि च पष्ठोडप्रिइछन्दोगे:--'त॑' प्रेत दिप्टमितोउम्रय एवं हरन्ति' 
( छा० ५।९।२ ) इति । वाजसनेयिनस्तु सांपादिकेपु पद्नस्वप्रिष्वनुबृ- 
ततायाः समिद्धूमादिकल्पनाया निवृत्तये “तस्यापरिरेंबाप्नमिभेवति समित्स- 
मित्' (बृ० ६।२।१४ ) इद्यादि समामनन्ति स नित्यानुवादः । अथा- 
प्युपासनार्थ एप वादस्तथापि स गुण; शकक््यते उन्दोगैरप्युपसंहतुम । 
नचात्न पद्बसंख्याविरोध आशइबः । सांपादिकास्यमिग्राया ह्मेषा पद्न- 
संख्या निद्यानवादभूता न विधिसमवायिनीददोषः । एवं प्राणसंवादे- 
ध्वप्यधिकस्थ गुणस्थेतरत्रोपसंहारों न विरुध्यते । नचावापोद्यपभे दाह्वेश- 
भेदो विद्याभेदश्वाशक्धः । कस्मचिहवेद्रांशस्थावापोद्गापपोरपि भूयसों वे- 
थघराशेरमेदावगमात् । तस्मादैकविद्यमेव ॥। २ ॥ 

१ इतो$स्माष्ठोकान् दिए लोकान्तरं प्रेत॑ गतं ज्ञातयोध्मये हरन्तीत्यर्थ: । 



३७८ ब्रह्मसूत्रशाड्टरभाष्यम् । ( अधि, १ सू. 9 

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे5घिकाराच 
सवचच्च तन्नियम$ ॥ ३॥ 

यद्प्युक्तमाथर्वणिकानां विद्यां प्रति शिरोत्रतायपेक्षणादन्येषपां च॒ तद- 
नपेक्षणाद्विद्यासेद इति तत्न॒त्युच्यते । स्वाध्यायस्थैष धर्मो न विद्यायाः । 
केथमिद्मवगम्यते । यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन समाचारे वेदब्रतो- 
पदेशपरे गन्थ आधर्वणिका इद्मपि वेद्ब्रतत्वेन व्यास्यातमिति समाम- 
नन्ति । “नेतद्चीर्णब्रतोडघीते! (मु० ३॥२।११ ) इति चाधथिकृतविषया- 
देतच्छब्दादध्ययनशब्दाब स्वोपनिषद्ध्ययनधर्म एब्रैप इति निधायेते। 
ननु च ततेषामेवेतां अह्मविद्यां बदेत शिरोत्रत॑ विधिवयैस्तु चीर्णम” 
६ मुण्ड० ३।२।१० ) इति ब्रह्मविद्यासंयोगश्रवणादेकेव सर्वन्र त्रह्मवि- 
येति संकीर्येतेष धर्म: । न। तत्नाप्येतामिति प्रकृतप्रद्ययमशात् । प्रकू- 
तत्वं च॒ ब्रह्मविद्याया ग्रन्थविशेषापेक्षमिति ग्रन्थविशेषसंयोंग्येवैष धर्मः । 
सववच्च तन्नियम इति निद्शननिर्देशः। यथाच सवा: सप्त सौयोदयः 
शतोदनपयेन्ता वेदान्तरोद्तित्रेताग्यनभिसंबन्धादाथर्वणोदितिकास्यमिसं- 
वन्धाच्ाथर्वणिकानामेव नियम्यन्ते तथैब्रायमपि धर्म: स्वाध्यायविशेषसं- 
वन्धात्तत्रेव नियम्यते । तस्मादप्यनवयं विद्येकलवम् ॥ ३ ॥ 

दर्शयति च ॥ ४॥ 
दुशेयति च वेदोउपि विद्येकत्व॑ सर्ववेदान्तेषु वेग्रेकत्वोपदेशात् “सर्वे 

वेदा यत्पद्मामनन्ति! (क० २।१५ ) इति । तथा “एतं छव बहचा 
महत्युक्धे मीमांसनत एतमप्रावध्वयव एवं महात्रते छन््दोगा:' इति च । 
तथा “महड्गयं वजमुय्तम” (क० ६।२ ) इति काठक उक्तस्थेश्व रगु- 
णस्य भयददेतुत्वस्य तैत्तिरीयके भेददशेननिन्दाये परामशों दृश्यते “यदा 
झोवेष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुते | अथ तस्य भय भवति। तस््वेव भर्ये 
विदुषो3मन्वानस्थ' (तै० २७१) इति । तथा वाजसनेयके प्रादेश- 
मात्रसंपादितस्थ वेश्वानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम् “यस्त्वेतमेवं प्रादे- 
शमात्रमभिविमानसात्मानं वेश्वानरमुपास्त'! (छा० ५।१८।१) इति । तथा 



अधि. १ सू. ६] दतीयाध्याये तृतीय: पाद: । ३७९ 

सर्ववेदान्तप्रत्ययस्वेचान्यत्र विहितानामुक्थादीनामन्यत्रोपासनविधानायो- 
पादानात्मायद्शेनन्यायेनोपासनानामपि सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धि; ॥ ४ ॥ 

२ उपसंहाराधिकरणम् । स्ू० ५ 
उपसंहारोड्थो मेदाहद्विधिरोषवत्ससाने च ॥ ५ ॥ 

इदं प्रयोजनसूत्रम । खिते चेव॑ सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वे सर्व विज्ञानाना- 
मन्यत्रो दितानां विज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसंहारों भव- 

ति। अरथाभेदात्। य एव हि तेपां गुणानामेकत्रार्थों विशिष्टविज्ञानोपकारकः 

स॒एवान्यत्रापि । उभयत्रापि हि तदेवेक॑ विज्ञार्न तस्मादुपसंहारः । 
विधिशेषवत् । यथाहि विधिशेपाणाममग्निहोत्रादिघमोणां तदेवेकममिहो- 
आदि कर्म सर्वत्रेद्यथोभेदादुपसंदरणमेवमिहापि । यदि हि. विज्ञानभेदो 
भवेत्ततो विज्ञानान्तरनिबद्धत्वाह्ुगानां प्रकृतिविक्रतिभावाभावानच्र न स्था- 
दुपसंहार: । विज्ञानिकत्वे तु नेवबमिति | अस्येव तु प्रयोजनसूत्रस्य प्रपच्च: 
स्वोभेदादितद्यारभ्य भविष्यति ।| ५ ॥ 

३ अन्यथात्वाधिकरणम् । खू० ६-८ 
अन्यथात्व दब्दादिति चेन्नाविशेषात् ॥ ६ ॥ 

वाजसनेयके ते हू देवा ऊचुहेन्तासुरान्यज्ञ उद्बीयेनालयामेति' 
(ब्ृ० १।३।१) "ते ह वाचमूचुस्त न उद्बाय (बृ० १॥३॥२ ) इति 

प्रक्रम्य वागादीन्प्राणानसुरपाषप्मविद्धत्वेव निन्दित्वा सुख्यप्राणपरिग्रहः 
पव्यते---'अथ हेभमासन्यं प्राणमूचुस्तं न उद्बायेति तथेति तेभ्य एफ 

प्राण उद॒गायत्' (ब्रृ० १।३।७) इति | तथा छान्दोग्येडपि---तद्ध 
देवा उद्दीथमाजग्मुरनेनेनानभिभविष्याम: (छा० १॥२।१ ) इति प्रक्र- 
स्येतरान्प्राणानसुरपाप्मविद्धस्वेन निन्दित्वा तथैव मुख्यप्राणपरिग्रहः प- 

ट्यते---“अथ हू य एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमुद्रीथमुपासांचक्रिरें! (छा० 

१।२।७ ) इति । उभयत्रापि च प्राणप्रशंसया प्राणविद्याविधिरध्यवसी- 

यते । तत्र संशयः--किमत्र विद्याभेदः स्थादाहोखिद्विद्येकत्वमिति । कि 
तावत्प्त, पूर्वेण न््यायेन विद्येकत्वमिति । नल्नु न युक्त विद्येकर्त प्रक्रम- 

१ आसन्य आस्ये भवम् । 



कक 

३८७ ब्रह्मसूत्रशाक्रभाष्यम् । [ अधि, ३ सू. ७ 

भेदात् । अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनोउन्यथा छन्दोगाः ्व॑ न 

उद्गायः (बृ० १।३॥२ ) इति वाजसनेयित उद्दीथस्य कठेत्वेन प्राणमा- 
मनन्ति । उन्दोगास्तू द्रीथत्वेन “तमुद्रीथमुपासांचकिरे' (छा० १॥२।७ ) 

इति । तत्कथं विद्येकत्व॑ स्यादिति चेत् । नेष दोषः । न ह्ेतावता वि- 
शेषेण विद्येकत्वमपगच्छति । अविदेषस्यापि बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात् । 
तथाहि--देवासुरसंग्रामोपक्रमत्वमसुरालयाभिश्राय उद्बीथोपन्यासो वा- 
गादिसंकीर्तन तन्निन्द्या मुख्यप्राणव्यपाश्रयस्तद्वीयोचासुरविध्वंसनमश्म- 

लोष्टनिदशनेनेत्येब बहबो5थों उभयत्राप्यविशिष्टा; प्रतीयन्ते । वाजसने- 
यकेडपि चोट्रीथसामानाधिकरण्य प्राणस्थ श्रुतम---“एष ड वा उद्बीथः 

(बृ० १।३।२३ ) इति। तस्माच्छान्दोग्येडपि कलेत्व॑ लक्षयितव्यम् । 
तस्माच्च विय्येकत्वमिति ॥ ६ ॥ 

न वा प्रकरण भेदात्परोवरीयस्त्वादिवत् ॥ ७ ॥ 
न वा विद्येकत्वमन्न न्याय्यं विद्याभेद एवात्र न्याय्यः । कस्मात् । 

प्रकरणभेदादिति । प्रकमभेदादित्यर्थ: | तथाहि---इह्प्रक्रमभेदों दृश्य- 
ते | छान््दोग्ये तावत---“ओमित्येतदक्षरमुद्वी थमुपासीत' (छा० १।१।१) 
इत्येबमुद्गीथावयवस्यों कारस्योपास्यत्व॑ प्रस्तुय रसतमादिगुणोपव्याख्यान 
तत्र कृत्वा “अथ खल्वेतस्थेवाक्षरस्थोपव्याख्यानं भवति' (छा० १॥९॥१०) 
इति पुनरपि तमेवोद्गीथावयवर्मोकारमनुवल्ये देवासुराख्यायिकाद्वारेण 
तम् 'गप्राणसुद्गीथमुपासांचक्रिरें! (छा० १॥२॥२ ) इत्याह । तत्न यद्यद्गी- 

थशब्देन सकला भक्तिरभिप्रेयेत तस्याश्व॒ कर्तोद्रारर्त्रिक्तत उपक्रमश्रोप- 

रुध्येत लक्षणा च प्रसज्येत । उपक्रमानुरोधेन चेकस्मिन्वाक्य उपसंहारेण 
अभवितव्यम् । तस्मादत्र तावदुद्वीधावयब ओंकारें प्राणदष्टिरपद्श्यते । 
वाजसनेयके तूद्रीथशब्देनावयवग्रहणे कारणाभावात्सकलेब भक्तिरावे- 
चते । “त्वं न उद्बाय' (बृ० १॥३।२ ) इत्पपि तस्याः कर्तोद्ातर्तिक्प्रा- 
णत्वेन निरूप्यत इति भ्रस्थानान्तरम् । यद॒पि तत्रोद्रीथसामानाधिकरप्य 
प्राणस्य तदष्युद्रा॒त्वेनेव विद्शेयिषितस्य प्राणस्य सर्वात्मत्वप्रतिपादना- कलम की ८22 पर लक की 4 एम 49224 06 + लेक 24000 कीए 00४02 

१ असुराल्ययाभिप्रायोइसुरजयार्थ संवादः । 



अधि, ३ सू. ८] दतीयाध्याये ठृतीयः पादः । ३८१ 

थमिति न विद्येकत्वमावहति । सकलभक्तिविषय एवं व् तत्राप्युद्रीथ- 

शब्द इति वेषम्यमू । नच प्राणस्पोद्वाट््वमसंभवेन द्वेतुना परित्यज्यत 
उद्बीथभाववदुद्राटभावस्थाप्युपासनार्थत्वेनो पदिश्यमानत्वात् । प्राणवीर्थे- 
णैव चोद्वातोद्वात्न करोतीति नास्यसंभव:। तवथाच तत्रेव श्रावितमू--- 
धवाचा च होव स॒प्राणेन चोदगायत्' (छहृ० १॥३।२४ ) इति। नच 

विवक्षितार्थभेदेउबगम्यमाने वाक्यच्छायामुकारमात्रेण समानार्थव्वमध्य- 
वसातु युक्तम् । तथाह्यभ्युद्यवाक्ये पशुकामवाक्ये च---त्रेघा तण्डुला- 

न्विभजेये मध्यमा: स्युस्तानम्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपार्ू कुयोत! इला- 
दिनिर्देशसाम्येउप्युपक्रमभेदाद भ्युद्यवाक्ये देवतापनेयो5ध्यवसितः, पशु- 
कामवाक्ये तु यागविधि: । तथेहाप्युपक्रमभेदाद्विद्याभेदः । परोवरीय- 
स्वादिवत्ू । यथा परमसात्मदृष्नध्याससाम्येडपि “आकाशो श्ैोवेभ्यो 

ज्यायानाकाशः परायणम् (छा० १॥९॥१ ) 'स एघष परोवरीयाजुद्बीयः 

स एपोइनन्तः (छा० १।९॥२) इति परोवरीयस्त्वगुणविशिष्टमुद्दीथो- 
पासनमक्ष्यादित्यादिगतहिरण्यद्मश्रुत्वादिगुणविशिष्टोद्री थोपासनाडिन्म् । 
नचेतरेतरगुणोपसंहार एकस्यामपि शाखायां तद्गच्छाखान्तरस्पेष्वप्ये- 
वंजातीयकेपूपासनेष्विति ॥ ७ ॥ 

संज्ञातअ्रेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥ 
अथोच्येत संज्ञेकत्वाहिग्रेकत्वमथ न्याय्यमुद्गीथविय्वेति ह्यभयत्राप्येका 

संज्ञेति । तदपि नोपप्मते । उक्त होततू---“न वा प्रकरणभेदात्परोवरी- 
यस्त्वादिवत्' (ब्र० सू० ३।३।७ ) इति । तदेव चात्र न्याय्यतर 

श्रुयक्षरानुगर्त हि वत्संज्ेकर्त तु श्रु्क्षरबाह्यमुद्गीथशब्द्मात्रप्रयोगाली- 
किकेव्येवहरृमिरुपचयते । अस्ति चेतत्संज्लेकत्व॑ प्रसिद्धभेदेष्वपि परो- 

वरीयस्त्वाद्यपासनेपूद्रीयविद्येति ॥ तथा श्रसिद्धभेदानामप्यप्रिहोत्रद्शेपूर्ण- 
मासादीनां काठकैकग्रन्थपरिपठितानां काठकरसंज्ञेकत्व॑ दृश्यते तथेद्ापि 
भविष्यति । यत्र तु नास्ति कश्चिदेव॑जातीयको भेदद्देतुस्तत्र भवतु संझ्ै- 
कत्वाद्ियिकत्व यथा संवगेविद्यादिषु ॥ ८ ॥ 

: ॥ बैषम्यमुभयत्र विद्यानानाव्मू। २ अपनयो वियोगः । ३ परस्मालरों वराच 

वरतरः परोवरीयान्। | 



३८२ ब्रह्मसूत्रशाइरमसाष्यम् । [ अधि. ४ स्. ९ 

४ व्याप्यधिकरणम् | सर. ९ 

व्याप्तेश्व समज्लसम ॥ ९॥ 

“ओमिय्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीती (छा० १।१॥१) इलत्राक्षरोद्वीथ- 
शब्दयोः सामानाधिकरण्ये श्रूयमाणेउध्यासापवादेकत्वविदेषणपक्षाणां 
प्रतिभासनात्कतमोउत्र पक्षों न््याय्यः स्यादिति विचार; । तत्राध्यासो 
नाम द्योव॑स्तुनोरनिवर्तितायामेवान्यतरबुद्धावन्यतरबुद्धिरष्यस्यते । य- 
स्मिन्नितरबुद्धिरध्यस्यतेडनुवर्तत एव तस्मिस्तद्ुद्धिरध्यस्तेतरबुद्धावपि । 
यथा नाम्रि ब्रद्याबुद्धावध्यस्यमानायामप्यनुवर्तत एवं नामबुद्धिने बह्म- 
बुद्धया निवर्तते। यथावा प्रतिमादिषु विष्ण्वादिवुद्ध॒ध्यास:। एवमिहप्यक्षर 
उद्गीथबुद्धिरध्यस्यत उद्गीथे वाउक्षरचुद्धिरिति। अपवादो नाम यत्र करिंसश्वि- 

इस्तुनि पूर्वनिविष्टायां मिथ्याबुद्धों निश्चितायां पश्चादुपजायमाना यथाथों 
बुद्धि: पूर्वनिविष्टाया मिथ्याबुद्धेर्निवर्तिका भवति । यथा देहेन्द्रियसंघात 
आत्मबुड्धिरात्मन्येवात्मबुद्धा पश्चाद्भाविन्या 'तत्वमसि” (छा० ६।८।७ ) 

इत्ननया यथार्थवुद्धया निवलेते । यथा वा दिग्ध्रान्तिबुद्धि्दिग्याथात्म्य- 
बुद्धा निवयेते । एवमिहाप्यक्षरबुद्धयोद्रीयबुद्धिर्निव्यत उद्गीथबुद्धयया 

वाक्षरवुद्धिरिति । एकत्व ल्वक्षरोद्रीथशव्द्योरनतिरिक्तार्थव्त्तित्वमू । यथा 

द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेव इति । विशेषणं पुनः सर्ववेदव्यापिन ओ- 
मिस्येतस्थाक्षरस्य महणप्रसदड्रा ओद्वात्रविशेपस्थ समरपणम् । यथा नीले 
यदुत्पल तदानयेति । एवमिहाप्युद्रीथो य कारस्तमुपासीतेति । एब- 
मेतस्मिन्सामानाधिकरण्यवाक्ये विम्ृश्यमान एते पक्षाः प्रतिभानिति 
तत्रान्यतमनिधोरणकारणाभावादनिधा रणप्राप्ताविद्मु च्यते--व्याप्रेश्व स- 
मझ्जलसमिति । चशब्दो3र्य तुशब्दस्थाननिवेशी पश्षत्रयव्यावर्तनप्रयोजनः | 
तदिह त्रय: पक्षाः सावद्या इति प्युद्स्थन्ते । विशेषणपक्ष एबैको निर- 
वद्य इत्युपादीयते । तत्राध्यासे तावया बुद्धिरितरत्राध्यस्यते तच्छब्द॒स्य 
लक्षणावत्तित्वं प्रसज्येत तत्फ् च कल्प्येत । श्रूयतत एवं फलम् “आप- 
यिता ह वे कामानां भवति' (छा० १॥१॥७) इल्यादीति चेत् | न। 
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तस्यान्यफलत्वात् । आध्यादिदृष्टिफल हि. तन्नोद्रीथाष्यासफलम् । अप- 

वादेडपि समानः फलाभावः । मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः फलमिति चेत् | न । 
पुरुषार्थोपयोगानवगमात् । नच कदाचिदष्योंकारादोंकारजुद्धिर्निबर्तत 
उद्वीथाह्वोद्रीयबुद्धिः । नचेदं वाक्य वस्तुतत्त्वप्रतिपादनपरम् । उपास- 
नाविधिपरत्वात् । नाप्येकत्वपक्षः संगच्छते निष्प्रयोजन हि. तदा शब्द्- 

हयोब्चारण स्थात् । एकेनेव विवक्षितार्थसमर्पणात् । नच होत्रविषय 
आध्वयेवविषये वा5क्षर ओंकारशब्दवाच्य उद्गीथशब्दप्रसिद्धिरस्ति । 

नापि सकछायां साम्नो द्वितीयायां भक्तावुद्गीथशब्दवाच्यायासोंकारश- 

ब्वप्रसिद्धिर्यनानतिरिक्तार्थता स्थात्। परिशेषाद्विशेषणपश्चः परिगृह्यते । 
व्याप्तेः सर्ववेदसाथारण्यात् । सर्वव्याप्यक्षरमिह सा प्रसद्ञीदयत उद्बीथ- 

शब्देनाक्षरं विशेष्यते कथ्थं नामोट्रीयावयवर्भूत ओंकारों गृह्मेतरेति । न- 
न्वस्मिन्नपि पक्षे समाना लक्षणा | उद्भीथशव्द्स्यावयवलक्षणार्थत्वात् । स- 

लमेबमेतत् । लक्षणायामपि तु संनिकर्पविप्रकषों भवत एवं । अध्यासपक्षे 

ह्थान्तरवुद्धिरथोन्तरें निश्षिप्यत इति विप्रकृष्टा लक्षणा विशेषणपक्षे 
व्ववयविवचनेन शब्देनावयवः समप्येत इति संनिकृष्टा । समुदायेछु हि 
प्रवृत्ता: शब्दा अवयवेष्चपि अवतेमाना दृष्टाः पट्नामादिषु । अतश्र 

व्याप्रे्रेतोरोमित्यतदक्षरमियेतस्योद्रीयमित्येतद्विशिषणमिति सम असमेत- 
लिरवद्यमित्यरथ: ॥ ९ ॥ 

५ सवा भेदाधिकरणम् । ख़ू० १० 
सवा मेदादन्यज्ञेमे ॥ १० ॥ 

वाजिनां उन्दोगानां च॒ प्राणसंवादे अष्ठयशुणान्विततस्थ प्राणस्योपा- 
स्वत्वमुक्तम् । वागादयोदपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता शक्ताः ते च 

गुणाः प्राणे पुनः प्रयर्षिता:---“यद्वा अहं वसिष्ठाउस्मि त्व॑ तद्सिष्ठोडसि' 
(बृ०।६।१।१४) इत्यादिना । अन्येपामपि तु शाखिनां कौषीतकिप्रश्नतीनां 
प्राणसंवादेषु “अथातो निःश्रेयलादानम्', “एवा ह वे देवता जहंश्रेयसे 

१ निःश्रेयसस्थ श्रेष्मस्यादानं निधोरणम्। २ अहंश्रेयसे सश्नेश्याय । 
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विवदमाना;/ (को० २।१४ ) इसलेबंजातीयकेषु प्राणस्थ श्रेष्ठथमुक्त न 
त्विमे बसिष्ठत्वादयो5पि गुणा वक्ता; । तत्र संशयः--किमिमे वसिष्ठत्वा- 

दयो गुणा: कचिदुक्ता अन्यत्राप्यस्येरन्नत नास्येरज्निति । तत्न श्राप्त ता- 
वन्नास्येरन्निति । कुतः--एवंशब्द्संयोगात्ू । “अथो य एवं विद्धान्प्राणे 

निःश्रेयसं विद्त्वा' इति तत्रतत्रेबंशब्देन वेय्य वस्तु निवेद्यते । एबंशब्द- 

व्व॒ संनिहितावलम्बनो न शाखान्तरपरिपठितमेवबंजातीयर्क॑ गुणजातं 

शक्तोति निवेदयितुम् । तस्मात्सप्रकरणस्थेरेव गुणेर्निराकाड्त्वमिति । 
एवं प्राप्ते प्रयाह--अस्येर न्रिमे गुणा: कचिदुक्ता वसिष्ठत्वादयो न्यत्रापि । 
कुतः--स्वोभेदात् । सर्वत्रेव हि तदेवैक प्राणविज्ञानमभिन्नं प्रत्यमि- 
ज्ञायते । प्राणसंवादादिसारूप्यात् । अभेदे च विज्ञानस्थ कथमिमे गुणाः 
कचिदुक्ता अन्यत्र नास्येरन। ननन््वेवंशब्दस्तत्र तत्र भेदेनेवंजातीयक 
गुणजातं वेद्वत्वाय समपंयतीत्युक्तम् । अत्रोच्यते-यद्यपि कोपीतकि- 
ब्राह्मणगतेनेबंशब्देन वाजसनेयित्राह्मणणतं गुणजावमसंशब्दितमसंनिहि- 
तत्वात्तथापि तस्मिन्नेब विज्ञाने वाजसनेयित्राह्मणगतेनेवंशब्देन तत्संश- 
व्दितमिति न परशाखागतमप्यभिन्नविज्ञानावरुद्ध गुणजात॑ खशाखाग- 

ताहिशिष्यते । नचैबं सति श्रुतद्ानिरश्रुवकल्पना वा भवति | एकस्या- 

मपि हि शाखायां श्रुता गुणा: श्रुता एवं सर्वत्र भवन्ति गुणवतों भेदा- 

भावात् । नहि देवदत्त: शोयादिगुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तरं गत- 
स्तद्देश्येरविभावितशोयोदिगुणो प्यतद्गुगो भवति । यथाच तत्र परिचय- 
विशेषाददेशान्तरे5पि देवदत्तगुणा विभाव्यन्ते । एवममियोगविशद्येपाच्छा- 
खान्तरे5प्युपास्या गुणाः शाखान्तरेःप्यस्यरन । तस्मादेकप्रधानसंबद्धा 
धर्मों एकत्राप्युच्यमाना: सर्वत्रेवोपसंहर्तज्या इति || १० ॥ 

६ आनन्दाद्रधिकरणम् | सू० ११-१३ 
आनन्दादय$ प्रधानस्थ ॥ ११ ॥ 

ब्रद्मखरूपप्रतिपादनपरासु श्रुतिष्वानन्द्रूपत्व॑ विज्ञानघनत्व॑ सर्वग- 
तत्व॑ स्वोत्मत्वमित्येबंजातीयका जज्णो घम्मोः क्रन्रित्केचिछूयन्ते । तेषु 
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संशयः---किमानन्दादयो ज़ह्मघमों यत्र यावन्तः श्रूयन्ते तावन्त एक 
सत्र प्रतिपत्तव्याः किंवा सर्वे सर्वत्रेति | तत्र यथाश्रुतिविभागं धर्मप्रति- 
पत्ती प्राप्तायामिदमुच्यते---आनन्दादयः प्रधानस्थ ब्रद्मणो धर्मोः सर्वे 
सर्वन्न प्रतिपत्तव्या: । कस्मात् । सवोभेदादेव । सर्वत्र हि तदेवैक॑ प्रधान 
विशेष्यं त्रद्म न मिद्यते । तस्मास्सार्व जिकर्त्व॑त्रद्मघमोणां तेनेव पुवोधि- 
करणोदितेन देवदत्तंशोयोदिनिदशनेन ॥ ११ ॥ 

नन्वेवं सति प्रियशिरस्त्वादयोडपि धमोः सर्वे सर्वन्न संकीर्येरन । 
तथाहि--तैत्तिरीयक आनन्दमयमात्मानं प्रक्रम्याम्नायते---“तस्य प्रियमेद 
शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तर: पक्ष: । आनन्द आत्मा | 
नह्य पुच्छ प्रतिष्ठा! (तै० २।५ ) इति। अत उत्तरं पठति--- 

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरपचयापचयौ हि भेदे ॥ १२॥ 
प्रियशिरस्त्वादीनां घमाणां तेत्तिरीयक आम्नातानां नास्लन्यत्र प्राप्तिः । 

यत्कारणं प्रियं मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोऋन्तरापे- 
क्षया चोपचितापचितरूपा उपलभ्यन्ते। उपचयापचयौँ च सति भेदे 
संभवतः । निर्भेदं तु अह्म “एकमेवाद्वितीयमू (छा० ६।२।१ ) इत्या- 
दिश्वुतिभ्य: । नचैते प्रियशिरस्ट्वादयो त्रह्मघमो), कौशधमोस्त्वेत इत्युप- 
पविष्टमस्माभि; 'आनन्दमयोउभ्यासात् (ह्र० सू० १॥१॥१२) इसल्मत्र । 

अपिच परस्मिन्न्नक्षणि चित्तावतारोपायमात्रस्वेनेते परिकस्प्यन्ते न द्रष्ट- 
व्यत्वेन । एवमपि सुतरामन्यत्राप्राप्तिः श्रियशिरस्त्वादीनाम् । तद्मघ्मो- 
स््वेतान्क्ृत्वा न्यायमात्रमिदमाचार्येण प्रदर्शित प्रियशिरस्त्वाय्प्राप्तिरिति । 
स च न्यायोडन्येषु निश्चितेषु अ्ह्मधर्मेपूपासनायोपदिश्यमानेषु नेतव्यः 
संयद्वामादिषु सद्यकामादिषु च । तेषु हि सटप्युपास्यस्य त्रद्मण एकत्वे 
प्रक्ममेदादुपासनाभेदे सति नानन््योन्यधमोणामन्योन्यत्र प्राप्ति; । यथा 

च दे नायोवेक॑ नृपतिमुपासाते छत्रेणेका चामरेणान्या तत्रोपास्पेकत्वे- 
ध्प्युपासनाभेदों धर्मव्यवस्था च भवत्येवमिह्ापीति | उपचितापचितगुणत्वं 
हि सति भेद्व्यवहारे सगुणे बद्गाण्युपपयते न निगुणे परस्मिन््रह्मणि । 
अतो न सत्यकामत्वादीनां धमोणां कचिचऋुतानां सर्वत्र प्राप्तिरित्र्थ: ॥१२॥ 

३३ ब्० सू० 
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. इतरे त्वथेसामान्यात् ॥ १३ ॥ 
इतरे त्वानन्दादयों धर्मों अद्यसख्वरूपप्रतिपादनायैवोच्यमाना अर्थसा« 

मान्यात्रतिपाद्स्य त्रद्मणो धर्मिण एकत्वात्सवें सर्वत्र प्रतीयेरन्निति 

चैषम्यं प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजना हि त इति ॥ १३ ॥ 

७ आध्यानाधिकरणम् । स्ू० १४-१५ 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १४॥ 

काठके हि पठ्यते---इन्द्रियेभ्यः परा हाथों अर्थेभ्यश्व पर मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धि ( क० ३।१० ) इत्यारभ्य “पुरुषान्न परं किंचि- 

त्सा काष्ठा सा परा गतिः (क० ३।११) इति। तत्न संशय३--- 

किमिमे सर्व एवाथोद्यस्ततस्ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्त उत पुरुष एवेभ्यः 
सर्वेभ्यः परः प्रतिपाथत इति । तत्र तावत्सर्वेषामेबैषां परत्वेन प्रतिपा- 
दनमिति भवति मतिः। तथाहि श्रयते---'इदमस्मात्परमिद्मस्मात्परम' 
इति । ननु बहुष्वर्थेप्ु परत्वेन प्रतिपिपादयिषितेषु वाक्यभेदः स्यात् । 
नेष दोषः । वाक्यबहुत्वोपपत्तेः | बहून्येव हेतानि वाक्यानि प्रभवन्ति 
बहुविषयान्परत्वोपेतान्प्रतिपादयितुम् । तस्मात््॒त्येकमेषां परत्वप्रतिपादन- 
मिति । एवं प्राप्ते ब्रूः--पुरुष एवं ह्भ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाथ्यत 
इति युक्त न भ्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनम् । कस्मात् । प्रयोजनाभावात् । 
नहीतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किंचित्ययोजन दृश्यते श्रूयते वा । पुरुषे 
लिन्द्रियादिभ्य: परस्मिन्सवानर्थत्रातातीते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजन मो- 
क्षसिद्धि । तथाच श्रुतिः---“निचाय्य त॑ मृत्युमुखात्ममुच्यते! ( क० 

२।१५ ) इति । अपिच परप्रतिषधेन काष्ठाशब्देन च पुरुपविषयमादरं 
दुशेयन्पुरुषप्रतिपत्त्यथेंव पूवोपरप्रवाहोक्तिरेति दशेयति---आध्यानाये- 
ति। आध्यानपूर्वकाय सम्यग्द्शेनायेट्यर्थ: । सम्यर्दशीनार्थमेव द्वीहा- 
ध्यानमुपदिश्यते न त्वाध्यानमेव स्वप्रधानम् ॥॥ १४ ॥ 

आत्मशब्दाच ॥ १५० ॥ 
इतश्व पुरुषप्रतिपत्त्यथेंबेयमिन्द्रियादिप्रवाहोक्ति; | यत्कारणम् | एप 
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सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रंकाशते । दृश्यते त्वप्यया बुद्धया सुक्ष्मया 
सूक्ष्मदार्शमिःः ( कठ० ३।१२ ) इति प्रकृत॑ पुरुषमात्मेय्ाह | अतश्वा- 
नात्मत्वमितरेषां विवक्षितमिति गम्यते । तस्थैव च दुर्विज्ञानतां संस्कृ- 
तम्रतिगम्यतां च दशयति | तद्विज्ञानायेव “यच्छेद्वाड्यनसी प्राज्ञ:ः (कठ० 
३॥१३ ) इत्याध्यानं विद्धाति । तब्याख्यातम् “आनुमानिकमप्येकेषाम! 
(ज्र० सू० १॥४।१ ) इत्यन्न । एवमनेकप्रकार आशयातिशयः श्रुतेः 
पुरुषे लक्ष्यते नेतरेषु । अपिच “सोडध्वनः पारमाप्तोति तद्विष्णोः परम 
पद्म ( क० ३॥९ ) इत्युक्ते कि तद्ध्वनः पार विष्णो: परम पदमिल्य- 
स्थामाकाड्लायामिन्द्रियायनुक्रमणात्परमपद्प्रतिपत्त्यर्थ एवायमायास इल्य- 
वसीयते ॥ १५ ॥ 

८ आत्मग्रहीत्यधिकरणम् । छू० १६-१७ 
आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात् ॥ १६ ॥ 

ऐतरेयके श्रूयते---“आत्मा वा इदमेक एवागप्र आसीज्नान्यत्किचन 
मिषत्स ईक्षत छोकान्नु सजा इति (ऐ० १॥१) '“स इमॉलोकानसज- 
ताम्भो मरीचीर्मरमापः? (ऐ० १॥२ ) इत्यादि । तत्र संशय:--किं पर 
एवास्मेहात्मशब्देनामिलप्यत उतान्यः कश्निदिति। किं तावत्पाप्तं, न 
परमास्मेहात्मशब्दाभिलूप्यो भवितुमहेतीति । कस्मात् । बाक्यान्वयद्- 
शेनात् । नलनु वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मदविषयों दृश्यते प्रागुल्तत्तेरा- 
त्मैकत्वावधारणात् । ईक्षणपूर्वकसष्टत्ववचनाश्व । नेत्युच्यते । छोकसष्टि- 
वचनात् । परमात्मनि हि स्रष्टरे परिग्ृह्ममाणे महाभूतस्ष्टिरादो वक्तव्या 
लोकसर्शिस्त्विह्दाबुच्यते । लोकाश्व॒ महाभूतसंनिवेशविशेषा: । तथा- 
चाम्भ;प्रश्नतींडोकत्वेनेव निमेवीति---“अदोउम्भ; परेण द्विम्! (ऐ० १२) 

इत्मादिना । छोकस्ृष्टश्व परमेश्वराधिष्ठितेनापरेण केनचिदीश्वरेण क्रियत 
इति श्रुतिस्मृ्योरुपलभ्यते । तथाहि श्रुतिभवति---“आत्मैवेदमग्र आसी- 
त्पुरुषविधः' (बृ० १॥४।१ ) इत्याया। स्मृतिरपि “स बे शरीरी प्रथमः 

१ अम्भ: खगे:, मरीचयोइन्तरिक्षकोकः, मरो मरल्यछोकः, आपः पाताललछोकः | 
२ आत्मा दहिरण्यगर्भः । पुरुषविधो नराकारः । । ह 
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स वे पुरुष उच्यते। आदिकतों स भूतानां अक्षाम्रे समवर्तत'ं इति। 
ऐतरेयिणो5पि “अथातो रेतसः सृष्टि! प्रजापते रेतो देवाः” इत्यत्न पूर्ब- 
स्मिन्प्रकरणे प्रजापतिकतेकां विचित्रां सष्टिमामनन्ति | आत्मशब्दोडपि 
तस्मिन्प्रयुज्ममानो दृश्यते--“आत्मवेदमग्र आसीत्पुरुषविध:? (ब्ु० 
१।४।१ ) इत्यत्न । एकत्वावधारणमपि प्रागुत्पत्ते: स्वविकारापेक्षसुपप- 
थते । ईक्षणमपरि तस्य चेतनत्वाभ्युपगमादुपपन्मम् । अपिच “ताभ्यो 
गामानयत्ताभ्योउश्वमानयत्ताभ्य: पुरुषमानयत्ता अद्जुवन्नित्येबजातीयको 
भूयान्व्यापारविशेषो लोकिकेषु विशेषवत्सवात्मसु प्रसिद्ध इहानुगम्यते । 
तस्माद्विशेषवानेव कश्रमिदिहात्मा स्थादिति । एवं प्राप्ते जूम:---पर एवा- 
स्मेहात्मशब्देन गृह्मत इतरवत् । यथेतरेषु रृष्टिश्रवणेषु “तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाश: संभूतः (तै० २।१।१ ) इत्पेबमादिषु परस्थात्मनो 
ग्रहणम् । यथा चेतरस्मिंलोकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव मुख्य आत्म- 
शब्देन गृह्यते तथेह्यापि भवितुमहेँति । यत्र तु “आत्मेबेदमत्र आसीत' 
(बृ० १४।१ ) इत्येबमादी “पुरुषविध:” (ब्ृ० १४।१ ) इत्येवमादि 
विशेषणान्तरं श्रुयते, भवेत्तत्र विशेषवत् आत्मनों ग्रहणम् । अन्न पुमः 

परमात्मग्रहणानुगुणमेव विशेषणमप्युत्तरमुपलभ्यते “स ईक्षत लोकाझन्नु 

सजा इति! (ए० १।१) '“स इमॉलोकानसजता (ऐ० १॥२ ) इल्े- 
वमादि । तस्मात्तस्येव ग्रहणमिति न््याय्यम ॥ १६ ।। 

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्॥ १७॥ 
वाक्यान्वयद्शनान्न परमात्मग्रहणमिति पुनयेदुक्त तत्परिहर्तव्यमिति। 

अन्रोच्यते--स्यादवधारणादिति । भवेदुपपन्न॑ परमात्मनो ग्रहणम् । 
कस्मात् । अवधारणात् | परमात्मग्रहणे हि ग्रागुक्त्तेरात्मेकत्वावधारण- 
मालसमवकल्पते । अन्यथा हनाझसं तत्परिकल्पेत । छोकसष्टिवचर्न 
तु श्रुलत्नन्तरप्रसिद्धमहाभूतसस््तनन्तरमिति योजयिष्यामि । यथा "तत्ते- 
जो5सूजत”ः (छा० ६।२॥३ ) इस्येतऋछुटन्तरप्रसिद्धवियद्वायुसष्मन- 

१ रेतः रेतःकार्यम् । 



अधि. ८ सू. १७] ट्तीयाध्याये ठृतीयः पादः । ३८९ 

न्तरमिल्यूयुजमेबमिहापि । श्रुटन्तरप्सिद्धों हि समानविषयों विशेषः 
अुत्यन्तरेषूपसंहर्तत्यी भवति । योउप्यय व्यापारविशेषानुगमस्ताभ्यो 
गामानयदित्येवमादि; सो5पि विवक्षितार्थीवधारणानुगुण्येनेव ग्रहीतव्य: । 
नहायं॑ सकलरः कथाप्रबन्धो विवक्षित इति शक्यते वक्तुं, तस्प्रतिपत्तो 
पुरुषाथा भावात् । ब्रह्मात्मत्ब॑ त्विह विवक्षितम् | तथाह्मम्भ:प्रश्नतीनां छो- 
कानां छोकपालछानां चामध्यादीनां ख॒ष्टि शिष्ठा करणानि करणायतरन न 

शरीरमुपदिदय स एवं ख्रष्टा 'कर्थ न्विदं महते स्थात् (ऐ० ३॥११) 
इति वीक्ष्येदं शरीरं प्रविवेशेति दशेयति---“स एतमेव सीमानं विदार्ये- 
तया द्वारा प्रापद्यत! (ए० ३॥१२) इति। पुनमश्ध “यदि वाचाभिव्या- 
हत॑ यदि प्राणेनाभिप्राणितमू! (ऐ० ३॥११) इत्येबसमादिना करण- 

व्यापारविवेचनपूर्वकम् 'अथ कोड॒हम्! (ऐ० ३।११ ) इति वीक्ष्य “(स 
एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपद्यत्' (ऐ० ३।१३ ) इति बद्यात्मत्वद्शेन- 
मबधारयति । तथोपरिष्टात् “एव ज््वेष इन्द्रःः (ऐत० ५॥३ ) इत्या- 
दिना समस्तभेदजात॑ सह महाभूतैरनुक्रम्य “सर्व तसज्ञानेत्र प्रज्ञाने 
अतिप्ठित प्रज्ञानेत्रों छोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा भ्रज्ञानं ब्रह्म ( ऐत० ५॥३ ) 
इति ब्रह्मात्मत्वद्शनमेवावधारयति । तस्मादिद्यात्मग्ृहीतिरित्यमपवादम् । 
अपरा योजना--आात्मग्रह्दीतिरितरवदुत्तरातू । वाजसनेयके “कतम 

आत्मेति योडय॑ विज्ञानमयः प्राणेषु हय्न्तर््योतिः पुरुष: (बृ० ४।३।७) 

इत्यात्मशब्देनोपक्रम्य तस्येव सर्वसड्गभविनिमुक्तत्वप्रतिपादनेन जद्ञात्म- 
तामवधारयति । तथाद्यपसंहरति---“स॒ वा एव मदह्नज आत्माउजरो- 
उमरोउमसृतो5भयो त्रक्ष/ (बृ० ४।४।२५) इति। छान्दोग्ये तु 'सदेव 
सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम! (छा० ६२१) इल्यन्तरेणैवात्म- 
शब्दमुपक्रम्योदर्के “स आत्मा तत्वमसि” (छा० ६।८।७ ) इति तादा- 
त्म्यमुपदिशति । तत्र संशयः---तुल्यार्थत्व॑किमनयोराज्जानयोः स्थादतु- 
स्यार्थत्व॑ वेति | अतुल्यार्थत्वमिति वाव्प्तमतुल्यत्वादाम्नानयो: । नह्या- 

जल ++ ; 

१ ततमं व्याप्रतमम् । तकारलोपइछान्द्स:। २ उदर्क उपसंहारः । 
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म्नानवैषम्ये सल्यर्थसाम्य युक्त प्रतिपत्त॒माम्नानततञत्वादर्थपरिप्रहस्य ॥ 
वाजसनेयके चात्मशब्दोपक्रमादात्मतत्त्वोपदेश इति गम्यते । छान््दोग्ये 

तुपक्रमविपयेयादुपदेशविपयेय: । ननु छन्दोगानामप्यस्त्युदकें तादात्म्यो- 
पदेश इत्युक्तम । सत्यमुक्तम् । उपक्रमततऋत्वादुपसंहारस्य तादात्म्यसंपत्तिः 

सेति मन््यते। तथा ग्राप्तेडभिधीयते---आत्मग्रहीतिः “सदेव सोम्येद- 
मग्र आसीत्' (छा० ६।२।१ ) इल्यत्न छन््दोगानामपि भवितुमहंतीतर- 

बत् । यथा “कतम आत्मा' (बृ० ४।३।७ ) इत्यन्न वाजसने यिनामात्म- 

ग्रहीतिस्तथेव । कस्मात् । उत्तराक्तादात्म्योपदेशात् । अन्वयादिति 

चेत्स्याद्वधारणात् । यदुक्तमुपक्रमान्वयादुपक्रमे चात्मशब्दश्॒वणाभावा- 
जन्ञात्मगृहीतिरिति तस्य कः परिहार इति चेल्सोडमिधीयते स्थादवधारणा- 

दिति। भवेदुपपन्नेहात्मगहीतिः । अवधारणात्। तथाहि--“येनाश्रुतं 

श्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम' (छा० ६।१।१ ) इत्येकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानमवधाय तत्संपिपादयिषया “सदेव-' इत्याह । तच्चात्मग्रहीतों 
सत्यां संपद्यते । अन्यथा हि योड्य मुख्य आत्मा स न विज्ञात इति 

नेब सर्वविज्ञानं संपयेत । तथा प्रागुत्पत्तेरेकल्वावधारणं जीवस्य चात्म- 

'शब्देन परामशे: स्वापावस्थायां च तत्स्वभावसंपत्तिकथन परिचोदना- 
पूर्वक च पुनः पुनः 'तत्त्वमसि! (छा० ६।८।७ ) इल्वधारणमिति च 
सर्वमेतत्तादात्म्यप्रतिपादनायामेवावकल्पते न तादात्म्यसंपादनायाम् । 

नचात्रोपक्रमतत्रत्वोपन्यासो न््याय्य: । नद्यपक्रम आत्मत्वसंकीत॑नमना- 
स्मत्वसंकीर्तन॑ वास्ति । सामान्योपक्रमश्चथ न वाक्यशेषगतेन विशेषेण 

विरुध्यते विशेषाकाहद्वित्वात्सामान्यस्थ । सच्छब्दार्थोषपि च पयोलोच्य- 

मानो न मुख्यादात्मनोउन्यः संभवत्यतोडन्यस्थ वस्तुजातस्थारम्भणश- 

ब्दादिभ्योउनृतत्वोपपत्ते: । आम्रानवैषम्यमपि नावश्यमर्थवेषम्यमावहति । 

आहर पाज्न पात्रमाहरेल्रेबमादिष्वर्थसाम्येडषपि तइशेनात् । तस्मादे- 
वंजातीयकेघु वाक्येषु प्रतिपादनप्रकारभेदेडपि प्रतिपाद्याथोमेद इठि 
सिद्धमू 0 १७॥ 
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९ कायोख्यानाधिकरणम् । छू० १८ 

कार्याख्यानादपूर्वम् ॥ १८॥ 
छन््दोगा वाजसनेयिनश्र प्राणसंवादे श्वादिमयोद ग्राणस्यान्नमाम्नाय 

तस्पेबवापो वास आमनन्ति । अनन्तरं च छन्दोगा आमनन्ति--“त- 
स्माद्ठा एतद्शिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाब्वाद्धिः परिद्धति'! (छा० ५॥ 

२।२ ) इति । वाजसनेयिनस्त्वामनन्ति---तद्विद्वांसः श्रोत्रिया अशि- 
ध्यन्त आचामन्यशित्वाचामन्येतमेव तदनमनम कुर्वन्तो मन्यन्ते! (ब्वू७ 

६।१।१४ ) “तस्मादेवंविद्शिष्यज्नाचामेदशित्वा चाचामेदेतमेव तदन- 
मनस कुरुते! इति । तत्न त्वाचमनमनप्नताचिन्तनं च प्राणस्य ग्रतीयते 

ततल्किमुभयमपि विधीयत उताचमनमेवोतानम्नताचिन्तनमेवेति विचायेते | 
कि तावत्प्राप्तम । उभयमपि विधीयत इति । कुत: । उभयस्थाप्यवगम्य- 

मानत्वात्ू । उमयमपि चेतदपूर्वत्वाद्विध्यहेमू ।अथवाचमनसेव विधीयते। 

विस्पष्टा हि तस्मिन्विधिविभक्तिस्तस्मादेवंविद्शिष्यन्ना चामेदशित्वा चाचा- 
सेदिति । तस्येब स्तुल्यर्थभनम्नतासंकीतेनमिति | एवं पग्राप्ते ब्रूम:--- 
नाचमनस्य विधेयत्वमुपपथते कार्याख्यानात्। प्राप्तमेव हीदं कार्यस्वेना- 
चमन प्रायतद्याथ स्मृतिप्रसिद्धमन्वाख्यायते । नन्वियं श्रुतिस्तस्याः स्घते- 
मूल स्थात् । नेत्युच्यते । विषयनानात्वात् । सामान्यविषया हि स्मृति: 
पुरुषमात्रसंबद्धं प्रायद्रार्थभाचमर्न प्रापयति । श्रुतिस्तु प्राणविद्याप्रकरण- 
पठिता तद्विषयमेवाचमनं विद्धती विद्ृध्यातूं। नच भिन्नविषययो: 

श्रुतिस्मृद्योमूठमूलिभावो5बकल्पते । नचेयं श्रुतिः आ्राणविद्यासंयोग्यपूर्चे- 
माचमन विधास्थतीति शक्यमाश्रयितुम् । पूर्वस्येव पुरुषमात्रसंयोगिन 
आचमनस्येह प्रतद्यभिज्ञायमानत्वातू । अतएबव च नोभयविधानम् । उभ- 

यविधाने च वाक्य मियेत । तस्माद्माप्तमेवाशिशिषतामशितवतां चोभ- 
यत आचमनमनूद्य 'एतमेव तदनमनम कुर्वन्तो मनन््यन्ते (ब्ृ० ६।१॥ 
१४ ) इति प्राणस्यानभ्रताकरणसंकल्पोइनेन वाक्येनाचमनीयाखप्सु 
प्राणविद्यासंबन्धित्वेनापूर्व उपदिश्यते । नचायमनप्तावाद आचमनस्तु 
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टर्थ इति न््याय्यम् । आचमनस्याविधेयत्वात् । खय॑ चानग्रतासंकल्पस्य 
विधेयत्वप्रतीते: । नचव सत्येकस्थाचमनस्योमयार्थताभ्युपपता भवति 

प्राययार्थता परिधानार्थता चेति । क्रियान्तरत्वाभ्युपगमात् । क्रियान्तर- 
मेव ह्याचमन नाम प्रायत्याथ पुरुषस्थाभ्युपगम्यते, तदीयासु त्वप्छु 
वासश्संकल्पनं नाम कियान्तरमेव परिधानाथ प्राणस्थाभ्युपगम्यत इत्य- 
नवद्यम् । अपिच “यदिदं किंचाश्रस्य आ कृमिम्य आ कीटपतंगेम्य- 

स्तत्तेजन्नम्' (ब्ृ० ६।१।॥१४ ) इत्यत्र तावन्न सवान्नाभ्यवहारश्रोद्यत इति 

शकक्य॑ वक्तुम | अशब्दत्वादशक्यस्वाच् । सर्वे तु प्राणस्यान्नमितीयमन्न- 
दृशष्िश्लोय्यते तत्साहचयाचापो वास इव्यत्रापि नापामाचमन चोद्यते प्र- 
सिद्धाखेव त्वाचइमनीयाखप्सु परिधानदृष्टिश्नोद्यत इति युक्तम् । नह्मघे- 
वेशस संभवति । अपिचाचामन्तीति वर्तमानापदेशित्वान्नायं॑ शब्दो वि- 

धिक्षमः । नन्नु मन्यन्त इत्यपि समान वर्तमानापदेशित्वम्ू । सत्यमेव- 
मेतत् अवश्यविधेये त्वन्यतरस्मिन्वासःकायोख्यानादपां वास:संकल्पन- 
मेवापूर्व विधीयते नाचम्न पूर्ववद्धि तदित्युपपादितम् | यद्प्युक्ते वि- 
स्पष्टा चाचमने विधिविभक्तिरिति तद॒पि पूर्ववन्त्वेनेवाचमनस्थ प्रत्युक्तम् | 
अतएवाचमनस्याविधित्सितत्वादेतमेव तदनमनमभ कुर्बन्तो मन््यन्त इत्य- 
त्रैव काण्वा: पर्यवस्यन्ति नामनन्ति तस्मादेवंविदित्यादि | तस्मान्माध्य- 
दिनानामपि पाठ आचमनानुवादेनेवंवित्तमेव प्रकृतप्राणवासोविर्तवं 
विधीयत इति प्रतिपत्तव्यमू । यो5प्ययममभ्युपगमः कचिदाचमनं विधी- 
यते कचिद्वासोविज्ञानमिति सोउपि न साधु; । आपो वास इत्यादिकाया 
वाक्यप्रवृत्ते: सर्वेत्रेकरूप्यात् , तस्माद्ासो विज्ञानमेवेह विधीयते नाचमन- 
मिति न्याय्यम् ॥ १८ ॥ 

१० समानाधिकरणम् । स्तू० १९ 
समान एवं चामेदात्॥ १९॥ 

वाजसनेयिशाखायाम पभिरहस्पे शाण्डिल्यनामाड्लिता विद्या विज्ञाता | 
तन्न॒ व गुणा: श्रूयन्ते---“स आत्मानमुपासीत मनोमर्य प्राणशरीरं 
भारूपम् इत्येवमाद्यः । तस्थामेव शाखायां ब्वृद्ददारण्यके पुनः 
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पठ्यते---“मनोमयो<5य॑ पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तहेंदये यदा अीद्धियों 
यवो वा स एप सर्वस्येशानः सर्वस्थाधिपतिः सर्वमिद प्रशास्ति 
यदिदं किंचः (बृ० ५।६।१) इति । तत्र संशयः---किमियमेका 
विद्याभिरहस्यवृहदारण्यकयोगुणोपसंहारश्रोत द्व इमे विद्ये गुणानुपसं- 
हारश्वेति । कि तावल्माप्तरमू । विद्याभेदो गुणव्यवस्था चेति। कुत३--- 
पोनरुक्त्यप्रसज्ञात् । भिन्नासु हि शाखाखध्येठ्वेदितभेदात्पोनरुक्य- 
परिहारमाछोच्य विद्येकत्वमध्यबसायैकत्रातिरिक्ता गुणा इतरत्रोपसं- 
डियन्ते आणसंवादादिष्वित्युक्तम् । एकस्पां पुन; शाखायामध्येतृवे- 
दिदभेदाभावादशक्यपरिहारे पोनरुक्ये न विप्रकृष्टदेशस्थेका विद्या 
भवितुमहेति । नचात्रेकमाम्नानं विद्याविधानार्थमपरं गुणविधानार्थमित्रि 
विभाग: संभवति । तदा ह्ातिरिक्ता एब गुणा इतरतज्रेतरत्र चाम्नायेरन्न 

समाना अपि तूभयत्राप्नायन्ते मनोमयत्वादयः। तस्मान्नान्योन्य गुणो- 
पसंद्वार इति । एवं प्राप्ते ब्ूमहे--यथा मिन्नासु शाखासु विद्येकर्त्व 
गुणोपसंदारश् भवत्येवमेकस्यामपि शाखायां भवितुमहेति । उपास्याभेदात् 
तदेव हि ब्रह्म मनोमयत्वादिगुणकमुभयन्राप्युपास्यममिन्नप्रद्मभिजा- 
नीम: । उपास्य च रूप विद्यायाः।। नच विद्यमाने रूपाभेदे विद्याभेद- 
मध्यमवसातुं शक्तुमः । नापि विद्याउभेदे गुणव्यवस्थानम् । ननु पोन- 
रुक्ल्प्रसन्नाहियाभेदोष्ध्यवसितः । नेत्युच्यते । अर्थविभागोपपत्तेः । 
एक श्याम्नान॑ विद्याविधानार्थमपर॑ गुणविधानारथमिति न किंचिन्नोपप- 
थयते । नन््वेब॑ सति यद्पठितम्रिरहस्य तदेव बृहदारण्यके पठितव्यम् 
“व एव सर्वस्येशान:' इत्यादि । यत्तु पठितमेव मनोमय इत्यादि तन्न 
पठितव्यम् । नेष दोष: | तदटूलेनेव ग्रदेशान्तरपठितविद्याप्रद्ममिज्ञानात् । 
समानगुणाम्नानेन हि विप्रकृष्टेशां शाण्डिल्यविद्यां भ्रत्यभिज्ञाप्य तस्या- 
मीशानत्वाद्यपदिश्यते । अन्यथा हि कर्थ तस्यामर्य गुणविधिरमिधीयते । 

अपिचागप्राप्तांशोपदेशेनार्थवति वाक्ये संजाते श्राप्तांशपरामशेस्थ निद्यानु- 
वादतयाउप्युपपद्यमानत्वान्न तट्टलेन प्रत्यभिज्ञोपोदितुं शक्यते । तस्मादन्न 

समानायामपि शाखायां विद्येकर्त गुणोपसंदारश्रेत्युपपन्नम् ॥ १९ ॥ 
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११ संबन्धाधिकरणम् | खू० २०--२१ 
संबन्धादेवमन्यज्ञापि ॥ २० ॥ 

बृहदारण्यके “सत्य अक्म। (बृ० ५।५।१ ) इत्युपक्रम्य “तथत्तत्सथ- 
मसौं स आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुषों यश्वायं दक्षिणे5क्षन्पु- 
रुषःः (बृ० ५॥५)२) इति तस्येव सत्यस्य ब्रह्मणोडघिदेवतमध्यात्म 
चायतनविशेषमुपद्श्य व्याह्ृतिशरीरत्व॑ व संपाय हे उपनिषदाबुपदि- 
जयेते । तस्योपनिषद्हरित्यधिदेवतम् । तस्मोपनिषद्हमित्यध्यात्मम् । तत्र 
संशयः---किमविभागेनैवो भे अप्युपनिषदाबुभयत्रानुसंघातव्ये उत वि- 
भागेनेकाधिदेवमेकाध्यात्ममिति । तत्र सूत्रेणबोपक्रमते । यथा शाण्डि- 
ल्यविद्यायां विभागेनाप्यधीतायां गुणोपसंहार उक्त एवमन्यत्राप्येवंजा- 

तीयके विषये भवितुमहेति । एकविद्याभिसंबन्धातू। एका हीय॑ सत्य- 

विद्याधिदेवमध्यात्म॑ चाधीता । उपक्रमाभेदाब्यतिषक्तपाठाब । कर्थ॑ 
तस्यामुदितो धर्मस्तस्यामेव न स्थात्। यो ह्ाचार्य कश्चिदुनुगमनादिरा- 
चारस्ोदितः स ग्रामगतेडरण्यगते च तुल्यवदेव भवति। तस्मादुभयो- 
रप्युपनिषदोरुभयत्र प्राप्तिरिति ॥ २० ॥ 

एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते--- 

न वा विद्ेषात् ॥ २१ ॥ 
न वोभयोरुभयत्र प्राप्ति! | कस्मात् । विशेषात् । उपासनस्थानवि- 

शेषोपनिबन्धादित्यर्थ/ । कथं स्थानविशेषोपनिबन्ध इत्युच्यते--“य 
एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष: (बृ० ५।५।३ ) इति ट्याधिदेविकं 
युरुष॑ प्रकृ्त तस्योपनिषद्हरिति श्राववति । “योड्य दक्षिणेउक्षन्पु- 
रुष: (बृ० ५।५।४ ) इति श्याध्यात्मिकं पुरुष प्रकृथ तस्योपनि- 

चद॒हमिति । तस्येति चेतत्संनिद्वितावलम्बन॑ सर्वनाम, तस्मादायतनवि- 

शोषव्यपाश्रयेणैवेते डपनिषदावुपदिर्येते । कुत उभ्रयोरुभयत्र प्राप्तिः । 
जन््वेक एवायमधिदेवतमध्यात्म॑ च पुरुष एकस्येव सत्पस्य ब्रक्मण 
आयतनह्यप्रतिपादनात् । सत्यमेवमेतत् । एकस्यापि त्ववस्थावि- 
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शेषोपादानेनेवोपनिषद्धिशेषोपेदेशात्तद्वस्थस्येव सा भवितुमहँति । अस्ति 
चाय दृष्टान्चः सत्मप्याचायेखरूपानपाये यदाचायेस्यासीनस्थाजुवर्तनमुक्ते 
न तत्तिष्ठतो भवति | यज्च तिष्ठत उक्ते न _तदासीनस्येति । प्रामारण्य- 
योस्त्वाचायेखरूपानपायात्तस्खरूपानुबद्धस्य॒च धर्मस्य प्रामारण्यकृतवि- 
शेषाभावादुभयत्र तुल्यवद्धाव इत्यदष्टान्तः स:। तस्मामश्यवस्थाउनयो- 
रुपनिषदो: ॥| २१ ॥ 

दशेयति च ॥ २२॥ 
अपि चेव॑जातीयकानां घर्माणां व्यवस्थेति लिज्भदशरन भवति---“तस्वे- 

तस्य तदेव रूप यदमुष्य रूप॑ यावसुष्य गेष्णो तो गेष्णी यज्ञाम तन्नाम' (छा० 
१७५ ) इति कथमस्य लिड्गत्वमिति तदुच्यते । अक्ष्यादिदयस्थानमे- 
दभिन्नान्धमोनन्योन्यस्मिन्ननुपसंहायोन्पश्य न्रिहातिदे शेना द्त्पुरुषग ता- 
न्ख्पादी नक्षिपुरुष उपसंहरति---“तस्थेतस्थ तदेव रूपम्! (छा० १।७।५) 
इत्यादिना । तस्माव्यवस्थिते एवेते उपनिषदाबिति निर्णय: ॥॥ २२ ॥ 

१२ संभृत्यधिकरणम् । सू० २३ 
संभतिदयुव्याप्यपि चातः ॥ २३ ॥ 

'ब्नेज्येछ्ा वीयो संभ्ृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमाततान' इत्येव॑ राणा- 
यनीयानां खिलेषु वीयेसंश्ृतिद्यनिवेशप्रश्नतयो ब्रक्षणो विभूतयः पठ्यन्ते। 
तेषामेव चोपनिषदि शाण्डिल्यविद्याप्रशुतयो अद्यविद्याः पख्यन्ते । ताखु 
ब्रद्मविद्यासु ता ब्रद्मविभूतय उपसंहियेरन्न वेति विचारणायां ब्ह्मसंब- 
न्धादुपसंद्यारप्राप्तावेव पठति । संद्वतिय्व्याप्तिप्रश्मयों विभूतयः शाण्डि- 
ल्यविद्या्रभ्नतिषु नोपसंदर्तत्या: अतएवं चायतनविशेषयोगात् । तथाहि 
शाण्डिल्यविद्यायां हृदयायतनत्वं ब्रह्मण उतक्तमू---“एव म जात्माउन्तहेदये” 

(छा० ३।१४७।३) इति। तद्ददेव दृहरविद्यायामपि “दुदरं पुण्डरीक वेश्म 

दृहरो5स्मिन्नन्तराकाश: (छा० ८।१।१) इति। उपकोसलवियायां 

त्वधष्यायतनत्वम् “य एषो5क्षणि पुरुषो दृश्यते! (छा० ४।१५।१) इति .। 

१ ब्रह्मज्येष्टा त्रह्मज्येणानि। निलोपइछान्दसः । वीयो वीयांणि पराक्रममेदाः १ 
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एवं तत्न तत्र तत्तदाध्यात्मिकमायतनमेतासु विद्यासु प्रतीयते । आधिदे- 
विक्यस्त्वेता विभूतयः संश्वतिद्युव्याप्तिप्रश्वतयस्तासां कुत एतासु प्राप्तिः । 
ननन््वेताखप्याधिदेविक्यो विभूतयः श्रुयन्ते---“ज्यायान्दिवों ज्यायानेभ्यो 
लोकेभ्य+ ( छा० ३।१४।३ ) (एप उ एवं भामनीरेष द्वि सर्वेषु लोकेषु 

भाति' (छा० ४।१५७७ ) “यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो5न्त- 
हेदय आकाश उसे अस्मिनन््यावापृथिवी अन्तरेब समाहिते! ( छा० 

८।१।३ ) इत्येबमाद्या:। सन्ति चानया आयतनविशेषद्दीना अपीह न्न- 

द्विद्या: षोडशकलाया: । सत्यमेबमेतत् | तथाप्यत्र विद्यते विशेष: सं- 

भ्ृत्यायनुपसंदारद्देतु: ॥ समानगुणाम्नानेन हि प्रत्युपस्थापितासु विश्रकृष्ट - 
देशास्त्रपि विद्यासु विश्रकृष्टदेशा गुणा उपसंहियेरन्निति युक्तम् । संभ्र- 

द्यादयस्तु शाण्डिल्यादिवाक्यगोचराश्र मनोमयत्वादयो गुणा; परस्पर- 
व्यावृत्तखरूपत्वान्न प्रदेशान्तरवर्ति विद्याप्रत्युपस्थापनक्षमा: । नच न्रह्मसं- 
बन्धमात्रेण प्रदेशान्तरवर्तिविद्याग्रत्युपस्थापनमित्युच्यते विद्याभेदेडपि त- 
दुपपत्ते:। एकमपि हि ब्रक्ष विभूतिभेदेरनेकघोपास्यत इति खितिः । 
परोवरीयस्त्वादिवद्वेदद्शोेनात् । तस्माद्दीयेसंभ्र॒द्यादीनां शाण्डिल्यविद्या- 
दिष्वनुपसंहार इति ॥ २३॥ 

१३ पुरुषायधिकरणम् | ख्ू० २४ 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात् ॥ २४ ॥ 

अस्ति ताण्डिनां पेड्डिनां च रहस्यत्राह्मणे पुरुषविद्या । तत्न पुरुषो 

यज्ञ: कल्पितः । तदीयमायुस्रधा विभज्य सवनत्रयं कल्पितम् । अशि- 
शिषादीनि च दीक्षादिभावेन कल्पितानि । अन्ये च धमोस्तत्र समधि- 
गता आशीर्मश्नप्रयोगादयः । तेत्तिरीयका अपि कंचित्पुरुषयज्ञ कल्पय- 
न्ति---तस्यैवं बिदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी! (नारा० ८०) 
इत्येतेनाठुवाकेन । तत्र संशय;--किं य इतरत्रोक्ता; पुरुपयश्षस्य धर्मास्त 
तेत्तिरीयकेपूपसंहर्तव्या: किंवा नोपसंहूर्तव्या इति । पुरुषयश्ञत्वाविशे- 

पादुषसंहारप्राप्तावाचएमद्दे--नोपसंहर्तव्या इति । कस्मात् । तद्गभप्॑तयभि- 
ज्ञानाभावात् । तदाद्याचायेः---पुरुषविद्यायामिवेति । यथेकेषां शाखिनां 
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ताण्डिनां पैज्ञिनां च पुरुषविद्यायामाम्नान॑ नेबमितरेषां तेत्तिरीयाणामा- 
आनमस्ति | तेषां हीतरविलक्षणमेव यज्ञसंपादन दृह्यते पत्नीयजमानवे- 
दवेदिबहियूपाज्यपश्चत्विगाग्यनुकमणात् । यदपि सवनसंपादन तदपीतर- 
विलक्षणमेव “यद्प्रातर्मध्येदिनश्साय च तानि' ( नारा० ८०) इति । 
अद॒पि किंचिन्मरणावश्ृथत्वादिसाम्यं॑ तद॒प्यल्पीयस्त्वाद्भूयसा वेलक्षण्ये- 
नाभिभूयमान न प्रत्यभिज्ञापनक्षमम् । नच तेत्तिरीयके पुरुषस्य यज्ञत्व 
श्रयते । विदुषो यज्ञस्यति हि नचेते समानाधिकरणे षष्ठथो विद्वानेव 
यो यश्ञस्तस्येति । नहि. पुरुषस्थ मुख्य यज्ञत्वमस्ति । व्यधिकरणे व्वेते 
पष्ठथों विदुषो यो यज्ञस्तस्येति । भवति हि पुरुषस्य मुख्यों यज्ञसंबन्धः । 
सत्यां च गतो मुख्य एवार्थ आश्रयित॒व्यो न भाक्त: । आत्मा यजमान 
इति व यजमानत्व पुरुषस्य निश्नेवन्वेयधिकरण्येनेबास्थ यज्ञसंबन्ध दशे- 
यति । अपिच तस्यैवंविदुष इति सिद्धवदनुवादश्रुती सत्यां पुरुषस्य यज्ञ- 
भाषमात्मादीनां च यजमानादिभाई प्रतिपित्समानस्थ वाक्यसेदः स्थात् । 
अपिच ससंन्यासामात्मविद्यां पुरस्तादुपदिश्यानन्तरं तस्थैबबिदुष इत्या- 
अनुक्रमर्ण पश्यन्तः पूर्वशेष एवैष आम्नायो न खतजञ्न इति प्रतीमः । 
तथाचैकमेव फलमुभयोरप्यनुवाकयोरुपलभामहे “ब्रह्मणो महिमानमा- 
प्रोति' (नारा० ८० ) इति। इतरेषां त्वनन्यशेषः पुरुषविद्यान्नायः । 
आयुरमिदृद्धिफलो हमसो 'स ह--षोड्श व्षेशर्त जीवति य एच बेद 
(छा० ३।१६।७ ) इति समभिव्याहारात् । तस्माच्छाखान्तराधीतानां 

पुरुषविद्याधमोणामाशीर्मआादीनामगश्राप्तिस्तित्तिरियके ॥ २४ ॥ 
१४ वेधाद्यधिकरणम्। सू० २५ 
वेधाद्रथ मेदात् ॥ २५ ॥ 

अस्टयाथर्वणिकानामुपनिषदारम्भे_ मञ्नसमाम्नायः--“सर्वेभ्रविध्य 
हृदय प्रविष्य धमनीः प्रवृज्य शिरोडभिप्रवृज्य त्रिघा विपृक्तः इतद्यादिः 

ताण्डिनाम---'द्व सवित; प्रसुष यज्ञम' इत्यादि! । शाख्यायनिनामू--- 
“्रेताश्रो हरितनीछोडसि' इत्यादिः । कठानां तैत्तिरीयाणां च--“शं नो 
मित्र: झं वरुण: (तै० १।९।१) इलादिः । वाजसने यिनां तुपनिषदारम्मे 

देव ब० सु० 
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प्रवर्ग्यत्राक्षणं पठ्यते--'देवा ह वे सत्र निषेदुः” इयादि । कोषीतकिनाम- 
प्यप्नमिष्टोमत्राह्मणम्ू---त्रह्म वा अप्निष्टोमो बरह्मेव तद्दजेहणैव ते त्रह्मो पयन्ति 
तेउम्न॒तत्वमाप्रुवन्ति य एतद्हरुपयन्ति' इति । किमिमे सर्वे प्रविध्यादयों म- 

आ। प्रवग्योदीनि च कर्माणि विद्यासूपसंहियेरन्किवा नोपसंडियेरज्निति मी- 
मांसामहे । किं तावन्नः प्रतिभाति । उपसंद्यार एवेषां विद्यासिति | कुतः। 
विद्याप्रधानानामुपनिषद्गन्थानां समीपे पाठात् । नन््वेषां विद्यार्थनया 
विधान नोपलछभामह्दे । बाढम् । अनुपछभमाना अपि त्वनुमास्थामद्दे संचि- 
घिसामथ्यात् । नहि संनिधेरभर्थवत्त्वे संभवत्यकस्माद्सावनाश्रयितु युक्तः। 

ननु नेषां मञ्ञाणां विद्याविषय किंचित्सामथ्ये पश्यामः । कथ च॒ प्रवग्यो- 
दीनि कमोण्यन्यार्थत्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थत्वेनापि प्रतिपये- 
महीति | नेष दोष: | सामथ्य तावन्मआाणां विद्याविषयमपि किंचिच्छक्य 
कल्पयितुं हृदयादिसंकीर्तनात् । हृदयादीनि हि प्रायेणोपासनेष्वायतना- 
दिभावेनोपदिष्टानि तहारेण च हृदय प्रविध्येत्येव॑जातीयकानां मजाणामु- 
पपन्नमुपासनाज्वत्वम्। दृष्टश्रोपासनेष्वपि मञ्विनियोगः “भू: प्रपद्ये5मुना- 
मुनामुना (छा० ३।१५॥३ ) इल्येवमादिः । तथा प्रवग्योदीनां 
कर्मणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतामविरुद्धो विद्यासु विनियोगो 
वाजपेय इब बृहस्पतिसवस्येति । एवं प्राप्ते बूमः---नेषासुपसंदारो विद्या- 
स्विति । कस्मात्। वेधायर्थभेदात् | हृदय प्रविध्येत्येवेजातीयकानां 
हि मआएणां येडथों हृदयवेधादयो भिन्ना अनभिसंबद्धास्त उपनिषदुदिता- 
भिर्विद्याभिः । न तेषां तामिः संगन्तुं सामथ्येमस्ति । नलु हृदयस्योपास- 
नेष्वप्युपयोगात्तह्वारक उपासनासंबन्ध उपन्यस्तः । नेत्युच्यते । हृदयमा- 

त्संकीरतनस्य होवमुपयोगः कर्थचिदुस्रेक्ष्येत। नच हृदयमात्रमत्र मआर्थः | 
हृदय प्रविध्य धमनीः प्रवृज्येय्ेवंजातीयको दि न सकलछो मन्नार्थो विद्या- 

भिरभिसंबध्यते । आभिचारिकविषयो झ्यषो3र्थस्तस्मादामिचारिकेण कर्मणा 
स्व प्रविध्येत्येतस्थ मञ्रस्याभिसंबन्ध: । तथा 'देव सवितः प्रसुव यश्षम्' 
इत्स्य यज्ञप्रसवलिब्नत्वायश्लेन कर्मणा संबन्ध; । तद्विशेषसंबन्धस्तु प्रमा- 
णान्तरादुनुसर्तव्य; । एबमन्येषामपि मज्ाणां केषांचिहिब्लेन केषांच्रिद्व्- 
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नेन केषांचित्यमाणान्तरेणेस्येबमथान्तरेंघु विनियुक्तानां रहस्यपठिताना- 
सपि सतां न संनिधिमात्रेण विद्याशेषत्वोपपत्ति: | दुबेो हि संनिधिः 
अुद्यादिभ्य इत्युक्त प्रथमे तत्रे “श्रुतिलिड्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानों 
समवाये पारदोबेल्यमर्थविप्रकषोतः (जै० सू० ३३३१३ ) इल्मत्र । 
तथा कर्मणामपि प्रवग्यादीनामन्यत्र विनियुक्तानां न विद्याशेषत्वोपपत्ति: । 
नहोषां विद्याभिः सहैकाथ्य किंचिदस्ति । वाजपेये तु ब्ृहस्पतिसवस्य 
स्पष्ट विनियोगान्तरमू---“वाजपेयेनेष्ठा बृहस्पतिसवेन यजेत” इति | अपि- 
चेको<5यं प्रबग्येः सक्ृदुत्पन्नो बलीयसा प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तो न दुबे 
लेन प्रमाणेनान्यत्रापि विनियोगमहेति । अशृह्मयमाणविशेषत्वे हि प्रमाण« 
योरेतदेवं स्यान्नतु बलबदबछवतोः प्रमाणयोरग्रह्ममाणविशेषता संभवति 
बलवदबलवत्त्वविशेषादेव । तस्मादेवंजातीयकानां मञ्राणां कर्मणां वा न 

संनिधिपाठमात्रेण विद्याशेषमाहक्चितव्यम्ू । अरण्यानुवचनादिधर्मस।- 
मान्यातज्तु संनिधिपाठ इति संतोष्टव्यम् | २५ ॥ 

१५ हान्यधिकरणम् | छू० २६ 
हानो तृपायनदब्दरशेषत्वात्कुशाछन्दस्तुत्यु- 

पगानवत्तदुक्तम ॥ २६९ ॥ 
अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः---“अश्व इब रोमाणि विधूय पाप॑ चन्द्र इव 

राहोमुंखात्म्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृत॑ कृतात्मा ब्रह्मलोकममिसंभवामि' 
(छा० ८।॥१३।१) इति। तथाथर्वणिकानाम् “तथा विद्धान्नामरूपादिमुक्तः 

परात्परं पुरुषमु॒पैति दिव्यम” (मुण्ड० ३।२।८ ) इति | तथा शास्या- 
यनिनः पठन्ति “तस्थ पुत्रा दोयमुपयन्ति सुहृदः साधुकूत्यां द्विषन्तः 

पापकझत्याम' इति । तथेव कौषीतकिनः “तत्सुकरतदुष्छृते विधुनुते तस्य 
प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्लप्रिया दुष्कृरम! (को० १४) इति। 
तदिद्द कचित्सुक्रतदुष्कृटयोहांन श्रुयतते कचित्तयोरेव विभागेन भ्रियैरत्रि- 

_..>-.>>----+- “---- ------++“+ “+5>++++ 

१ समवाये समानविषयत्वेन द्वयोविंरोधे परस्य दौब॑ल्यं, कुतः, अर्थविश्रकर्षोत् 

' स्ार्थबोधने परस्य पूर्वेव्यवधानेन प्रव्त्तेः: । २ दाय॑ घनम् । उपयन्ति गृहन्ति । '' 



हा 
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येश्वोपायनं कचित्तुभयमसपि द्वानमुपायनं व तद्त्रोभयं श्रूयते तन्न तावन्न 
किंचिद्वक्तत्यमस्ति । यत्राप्युपायनमेव श्रूयते न हान॑ तत्राप्यथोदेव हां 
संनिपतति । अन्येरात्मीययोः सुकृतदुष्क्ृतयो रुपेयमानयो रावश्यकत्वा- 
कऊद्घानस्य । यत्र तु हानमेव श्रूयते नोपायनं तत्रोपायन संनिपतेद्धा न 
वेति विचिकित्सायामश्रवणाद्संनिपातः । विद्यान्तरगो चरत्वाश्व शाखा- 

न्वरीयस्य श्रवणस्य । अपिचात्मकठेक॑ सुकृतदुष्क्ृतयोहानं परकतेक तूपा- 
यन॑ तयोरसत्यावश्यकभावे कर्थ हानेनोपायनमाक्षिप्येत । तस्माद्संनि- 

पातो हानावुपायनस्येति । अस्यां प्राप्तो पठति--हानों त्विति। हानो 
स्वेतस्थां केवछायामपि श्रूयमाणायामुपायनं संनिपतितुमहेति । तच्छेष- 
त्वात्। हानशब्दशेषो द्यपायनशब्दः समधिगतः कोषीतकिरहस्पे । तस्मा- 
दन्यत्र केवलहानशब्द्श्रवणेउप्युपायनानुवृत्ति: । यदुक्तमश्रवणाद्विय्ान्तर- 

गोचरत्वादनावश्यकत्वाबासंनिपात इति, तदुच्यते । भवेदेषा व्यवस्थो- 

क्तियेयनुष्ठेय किंचिदन्यत्र श्रुतमन्यत्र निनीष्येत । नत्विद् हानमुपायन 
वानुष्टेयत्वेन संकीट्यते। विद्यास्तुत्यथ त्वनयोः संकीर्तनम्। इत्थं महाभागा 
विद्या यत्सामथ्योदस्य विदुष; सुकृतदुष्कृते संसारकारणभूते विधूयेते ते 
चास्य सुहृद्विषत्सु निविशेते इति । स्तुल्यर्थ चास्मिन्संकीर्तने हानानन्तरभा- 
वित्वेनोपायनस्थ कचिच्छुतत्वादन्यत्रापि हानश्रुतावुपायनानुवृत्ति मन्यते 
स्तुतिप्रकषछाभाय । प्रसिद्धा चार्थवादान्तरापेक्षार्थवादान्तरप्रवृत्ति;--- 
“एकविंशो वा इतोउसावादित्यः (छा० २।१०॥५ ) इत्येबमादिषु | कर्थ 
हीहैकविंशतादिलद्यस्याभिधीयेतानपेक्ष्यमाणे5र्थवादान्तरे द्वादश मासा: प- 
अार्तवस्यय इमे छोका असावादित्य एकविंश:” इत्येतस्मिन्। तथा “त्रिष्ठुभो 
भवतः सेन्द्रियत्वाय' इत्येवमादिवादेषु “इन्द्रियं बे त्रिप्ट॒प्! इत्येवमाद्र्थ- 

वादान्तरापेक्षा दृश्यते । विद्यास्त॒त्यर्थत्वाध्वास्योपायनवादस्य कथमन्यदीये 

सुकृतदुष्कृते अन्येरुपेयेते इति नातीवाभिनिवेष्टव्यम्। उपायनशब्द्शेषत्वा- 
दिति तु शब्दशब्दं समुथ्चारयन्स्तुत्यथोमेव हानावुपायनानुबूर्चि सूचयति। 
गुणोपसंद्वारविवक्षायां श्ुपायनार्थस्येव द्वानानुबृत्ति जूयातू। तस्माहु- 
णोपसंहारविचारप्रसद्गेन स्तुत्युपसंद्ारप्रदशनार्थमिदं सूत्रम | कुशाछन्द- 



अधि, १५ सू, २६ ] ठृतीयाध्याये ठृतीयः पाद । ४०१ 

स्तुत्युपगानवदित्युपमोपाद्रा नम् । तद्यथा भाद्वविनामू---'कुशा वानर्पत्याः 
स्थ ता मा पात' इत्येतस्मिन्रिगमे कुशनामधिशेषेण वनस्पतियोनित्वेन श्रवण 
शाट्थायनिनामोदुम्बराः कुशा इति विशेषवचनादौदुम्बयेः कुशा आश्री- 
यन्ते। यथाच कचिद्देवासुरच्छन्दसाम विशेषेण पौवोषयेप्रसद्भे "देवच्छन्दांसि 
पूवाणि' इति पेह्ञबयान्नानात्रवीयन्ते । यथाच षोडशिस्तोत्रे केषांचित्का- 
लाविशेषग्राप्तो 'समयाध्युषिते सूर्य' इत्यार्श्रुते! काछविशेषश्नतिपत्ति: । 
यथेव चाविशेषेणोषगानं केचित्समामनन्ति विशेषेण भाहबिनः । ययै- 
तेषु कुशादिषु श्रुद्यन्तरगतविशेषान्वय एवं द्वानावप्युपायनान्वय इत्यर्थ; । 
श्रुअन्तरकृतं हि विशेष श्रुञ्मन्तरेडन म्युपगच्छतः सर्वत्रेव विकल्प: स्थात्। 
स चान्याय्यः सत्यां गतो । तदुक्ते द्वादशलक्षण्याम---“अपि तु बाक्य- 
शेषत्वादितरपयुदास: स्पथात्मतिषेघे विकल्प; स्थात्! इति । अथवैतास्वेब 
विधूननश्रुतिष्वेतेन सूत्रेणेतश्चिन्तयितव्यम्ू । किमनेन विधूननवचनेन 
सुकृतदुष्क्रयोहानमभिधीयते किंवाउथोन्तरमिति | तत्र चैवं प्रापयित- 
व्यम्ू। न हाने विधूननमभिधीयते “धूञ कम्पने” इति स्मरणात् । 
'दोधूयन्ते ध्वजाआणी ति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगद्शनात् । 
तस्माच्चालन॑ विधूननमभिधीयते । चालनं तु सुक्तदुष्कृरयोः कंचित्कार्ल 
फलप्रतिबन्धनादित्येवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यम् । दानावेबेष विधूननशब्दो 
वर्तितुमहति । उपायनशब्दशेषत्वात् । नहि परपरिग्रहमूतयो: सुकृतदु- 
ध्कूतयोरप्रहीणयो: परैरुपायन संभवति । यद्यपीदं परकीययोः सुकृतदु- 
व्कूतयो; परैरुपायनं नाझ्वर्स संभावयते तथापि तत्संकीर्तनात्तावत्तदानु- 
गुण्येन दानमेव विधूनन नामेति निर्णतुं शक््यते। कचिदपि चेद विधूननसं- 
निधावुपायन श्रूयमार्ण कुशाहन्दस्तुत्युपगानवद्विधूननश्रुत्या सर्वत्रापेक्षमाणं 
सार्वत्रिकं निणेयकारणं संपय्यते । नच चालनं ध्वजाग्रवत्सुऋतदुष्क्ृतयो- 
मुख्य संभवति । अद्रव्यत्वात्। अश्वश्व रोमाणि विधून्वानस्यजन्जः 
सद्देव तेन रोमाण्यपि जीणोनि शातयति “अश्व इव रोमाणि विधूय 

१ उद्गातृणां स्तोन्नगणनाथा दारुमय्यः शलाकाः कुशाः । मा माम् । 



७०२ ब्द्यसूत्रशाइरभाष्यम् । [_ अधि, १६ सू, २८ 

पापम! (छा० ८।१३॥१ ) इति च् त्राक्षणम् । अनेकार्थत्वाभ्युपगमाश्य 
धातूनां न स्मरणविरोधः । तदुक्तमिति व्याख्यातम् ॥ २६ ॥ 

१६ सांपरायाधिकरणम् | सू० २७-२८ 

सांपराये ततेव्यामावात्तथा अन्ये ॥ २७ ॥ 
देवयानेन पथा पयेद्डुस्थं ब्रह्माभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुकृतदुष्क्रतयो- 

बियोगं कोपीतकिनः पयेकझ्ुविद्यायामामनन्ति “स एत॑ं देवयान पन्थान- 
मासादाग्रिलोकमागच्छति' (को० १।३ ) इत्युपक्रम्य 'स आगच्छति 
विरजां नदीं तां मनसैवात्येति तत्सुकतदुष्कृते विधूनुते (को० १।४ ) 
इति । तत्कि यथाश्रुतं व्यध्वन्येब वियोगवर्चन प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादा- 

वेब देहादपसपेण इति विचारणायां श्रुतिप्रामाण्या्रथाश्रुति प्रतिपत्तिप्र- 
सक्तों पठति--सांपराय इति। सांपराये गमन एवं देहादपसपंण इदं 
विद्यासामध्यात्सुकृतदुष्कृतहान भवतीति भ्रतिजानीते । द्वेतुं चाचष्टे त्ते- 
व्याभावादिति । नहि विदुषः संपरेतस्य विद्या ब्रह्म संग्रेप्सतोउन्तराले 
सुकृतदुष्कृता भ्यां किंचित्प्राप्तत्यमस्ति यद्थ कतिचित्क्षणानक्षीणे ते कल्पे- 
याताम् । विद्याविरुद्धफलत्वात्तु विद्यासामर्थ्यन तयोः क्षयः स च यदेव 

विद्या फलामिमुखी तदेव भवितुमहेति । तस्मात्पागेव सन्नय सुकृतदुष्कृ- 
तक्षयः पश्चात्पल्यते । तथा ह्ान्येडपि शाखिनस्ताण्डिनः शास्यायनिनश्र 
प्रागवस्थायामेव सुकृतदुष्कृतहानमामनन्ति “अश्व इबं रोमाणि विधूय 
पापम् (छा० ८।१३।१ ) इति, “तस्थ पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधु- 

कद्यां द्विषन्तः पापकृत्याम इति च ॥ २७ ॥ 

क् छन््दत उभयाविरोधात् ॥ २८ ॥ 
यदि च॒ देहादपरूप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्वाधेपथे सुकृतदुष्कृत- 

क्षयो5भ्युपगम्येत ततः पतिते देद्दे यमनियमविद्याभ्यासात्मकस्य सुकृतदु- 
प्कूतक्षयद्वेतों: पुरुषप्रयक्नस्येच्छातो<नुष्ठानाजुपपत्तेरनुपपत्तिरेव तद्धेतुकस्य 
सुकृतदुष्क्ृतक्षयस्य स्वात् । तस्मात्पूर्वमेव साधकावस्थायां छन््दतो5नुष्ान 

न उननकन-पकालनन--मलण-आथ 3-3 >कान-न-+3५-+4७०७० “मन «००० 

१ व्यध्चनि अधेमार्ग /। २ छन्दतः खच्छन्दतः खेच्छयेति याबत् । 
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तस्य स्थात् । तत्पूर्वकं च सुकृतदुष्क्ृतह्दनमिति द्रष्टट्यम | एवं निमित्त- 
नेमित्तिकयोरुपपत्तिस्ताण्डिशाट्थायनिश्रुोश्व संगतिरिति ॥| २८ ॥ 

१७ गतेरथवत्लाधिकरणम् । स्ू० २९-३० 
गतेरथेवत्त्वलुमयथाउन्यथा हि विरोध: ॥ २९ ॥ 

कचित्पुण्यपापहानसंनिधा देवयानः पन््थाः श्रूयते क्चिन्न। तत्र संश- 
यः--किं हानावविशेषेणेव देवयानः पन्थाः संनिपतेदुत विभागेन कचि- 
त्संनिपतेत् कचिन्नेति । यथा तावद्धानावविशेषेणेवोपायनानुवृत्तिरुक्तैब 
देवयानानुवृत्तिरपि भवितुमहेतीयस्यां प्राप्तावाचक्ष्महे । गतेदेवयानस्य प- 
थो<र्थवन्त्वमुभयथा विभागेन भवितुमहेति कचिदर्थवती गतिः क्चिन्नेति 
नाविशेषेण । अन्यथा ह्यविदेषेणेवेतस्थां गतावड्भीक्रियमाणायां विरोधः 
स्थात् । “पुण्यपापे विधूय निरंखनः परम साम्यमुपैति' (मु० ३।१॥३ ) 
इसस्यां श्रुतों देशान्तरप्रापणी गतिर्विरुध्येत । कर्थ हि निरखनोडगन्त 
देशान्तरं गचछेत । गन्तव्यं च परम साम्य न देशान्तरप्रास्यायत्त- 

मिठ्यानर्थक्यमेवात्र गतेर्मन्यामहे ॥ २९ ॥ 

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेलॉकवत् ॥ ३० ॥ 
उपपन्नश्चायमुभयथाभावः कचिदर्थवती गतिः कचिन्नेति । वलक्षणा- 

थोंपलब्घे: । गतिकारणभूतों ह्र्थः पर्येन््वविद्यादिषु सग्रुणेघृपासनेषृपछ- 
भ्यते । यन्न हि पयेद्वारोहण पयेझ्टुस्थेन त्रह्मणा संबदरन विशिष्टगन्धादि- 

प्राप्तिश्रत्येवमादि बहु देशान्तरम्राध्यायत्त फर्ल श्रयते तत्रार्थवती गतिः । 
नदहि सम्यग्द्शने तहक्षणार्थोपलब्धिरस्ति । नदश्यात्मेकत्वद्शिनामाप्तकामा- 

नामिहेव दग्धाशेषद्ेशवीजानामारब्धभोगकमोशयक्षपणव्यतिरेकेणापे छ्षि- 
तव्यं किंचिद्स्ति तन्नानर्थिका गतिः । छोकवचैष विभागों द्र॒ष्टच्यों यथा 

छोके ग्रामग्राप्ती देशान्तरप्रापणः पन््था अपेक्ष्यते चारोग्यप्राप्तावेबमिद्दा- 

पीति । भूयश्रैनं विभागं च॒तुर्थाध्याये निपुणतरमुपपादयिष्यामः ॥३०॥ 

१ निरश्नोइसबड्न: | साम्यं बह्म । 
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' १८ अनियमाधिकरणम् । स्तू० ३१ 

अनियम: सर्वासामविरोधः दाव्दानुमानाभ्याम् ॥ ३१ ॥ 
सगुणासु विद्यासु गतिरर्थवती न निगुणायां परमात्मविद्यायामित्यु- 

क्तम् । सगुणाखपि विद्यासु कासुचिद्वतिः श्रयते यथा पयेझ्डुविद्यायामुप- 

कोसलविद्यायां पश्चाप्रिविद्यायां दहरविद्यायामिति | नान्यासु यथा मधघु- 
विद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां पोडशकलविद्यायां वेश्वानरविद्यायामिति । तत्र 
संशयः---किं यास्वेबेषा गतिः श्रूयते तास्वेव नियम्येतोतानियमेन सवोभि रे- 

बंजातीयकाभिर्विद्याभिरमिसंबध्येतेति | किं तावत्पाप्त, नियम इति। यत्रेव 
श्र॒यते तत्रेव भवितुमहेति । प्रकरणस्यथ नियामकत्वात् । यद्यन्यत्र श्रूयमा- 

णापि गतिर्वि्यान्तरं गच्छेछुलादीनां प्रामाण्यं हीयेत सर्वस्थ सवोर्थत्व- 
प्रसज्ञात् । अपिचार्चिरादिकेकेव गतिरुपकोसलविद्यायां पशञ्चापग्रिविद्यायां 

च तुल्यवत्पछ्यते तत्सवोर्थत्वेडनर्थक॑ पुनर्वचन स्थात् । तस्मान्नियम इत्येत 
प्राप्ते पठति---अनियम इति । सवोसामेवाभ्युद्यप्राप्रिफलानां सगुणानां 
विद्यानामविशेषेणेषा देवयानाख्या गतिभवितुमहेति । नन््वनियमाभ्युप- 

गमे प्रकरणविरोध वक्तः। नेषो5स्ति विरोधः शब्दानुमानाभ्यां श्रुति- 

स्मृतिभ्यामित्यर्थ: । तथाहि श्रुतिः---“तद्य इत्थं बिदुःः (छा० ५॥१०।१) 
इति पश्चाप्रिविद्यावतां देवयानं पन््थानमवतारयन्ती “ये चेमेडरण्ये श्रद्धा- 
तप इत्युपासते” (का० ५।१०।१ ) इति विद्यान्तररशीलिनामपि पश्आ- 

प्रिविद्याविद्धि:ः समानमागेतां गमयति । कर्थ पुनरवगम्यते विद्यान्तरशी- 
लिनामियं गतिरिति । ननु श्रद्धातपःपरायणानामेव स्यात्तन्मात्रश्नवणात् । 

भैष दोषः । नहि केबलाभ्यां श्रद्धातपोभ्यामन्तरेण विद्याबलमेषा गति- 
लेभ्यते “विद्यया तकरोहन्ति यत्र कामाः परागता; | न तत्र दक्षिणा 
यन्ति नाविद्धंसरतपस्िनः” इति श्रुत्यन्तरात् । तस्मादिदद श्रद्धातपोभ्यां 

विद्यान्तरोपलछक्षणम् । वाजसनेयिनस्तु पश्चापस़््रिविद्याधिकारे5धीयते--- 
“य एवमेतदिदुर्य चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते' (ब्ृ० ६।२।१५ ) 

५-3->म०-+->म व लीक ++++न-+«-_-- मनन 

4 श्रद्धातपउपलक्षित॑ ब्रह्म पध्यायन्ति । 
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इति । ततन्न श्रद्धाठवों ये स्यं ब्ह्मोपासत इति व्याख्येयम्। सत्यझज्दस्य 
ब्रह्मण्यसकृत्परयुक्तत्वात्ू । पश्चाभ्निविद्याविदां चेत्थंवित्तयेबोपात्तत्वाहि- 
द्यान्तरपरायणानामेवैततदुपादान न््याय्यम्। 'अथ -ब्र एसे पन््थानो न 
बिदुस्ते कीटाः पतज्ञा यदिदवन्दशूरूम” (बृ० ६।२।१६) इति व 
मा्गद्रयश्रष्टानां कष्टामधोगर्ति गमयन्ती श्रुतिर्देवयानपित्याणयोरेवेनाच- 
न्तर्भाबयति | तत्नापि विद्याविशेषादेषां देवयानप्रतिपत्तिः | स्म्वतिरपि--- 

'अद्धऋष्णे गती छेते जगतः शाश्वते मते। एकया याट्यनावृत्तिमन्यया- 
वर्तते पुन: (भ. गी. ८।२६ ) इति । यत्पुनर्देवयानस्य पथो हिराज्ना- 
नमुपकोसलविद्यायां पश्चाप्रिविद्यायां च तदुभयत्राप्यनुचिन्तनार्थम् । 
तस्मादनियमः ॥| ३१ ॥ 

१९ यावदधिकाराधिकरणम् | स्तू० २२ 
यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ॥ ३२॥ 

विदुषो वर्तमानदेद्दपातानन्तरं देहान्तमुत्तग्यते न वेति चिन्यते। नलु 

विद्यायाः साधनभूतायाः संपत्तो कैवल्यनिदवृत्ति; स्थान्न वेवि। नेय॑ चिन्तो- 

पपद्मते | नहि पाकसाधनसंपत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभवति। नापि 

भुजानस्तृप्येन्न वेति चिन्यते | उपपन्ना त्वियं चिन्ता ब्रद्मविदामपि 

केषांखिदितिहासपुराणयोदेहान्तरोत्पत्तिदशनात् । तथाह्मपान्तरतमा नाभ 

बेदाचार्य: पुराणविंर्विष्णुनियोगात्कलिद्वापरयो: संधो ऋष्णद्रैपायनः संब- 

भूवेति स्मरन्ति । वसिष्ठश्व अद्बणो मानस पुत्रः सन्निमिशापादपगतपू- 

वदेददः पुनन्नेक्षादेशान्मित्रावरुणाभ्यां संबभूवेति । रूग्वादीनामपि त्रह्मण 

एवं मानसपुत्राणां वारुणे यज्ञे पुनरुत्पत्तिः अरयते । सनत्कुमासेडयि 

ज््मण एवं सानसः पुत्र: खयं सा्तय वसकानात्स्कम्दत्वेन श्रादुबे- 

भूव । एजमेव दृक्षनारदप्रशृतीनां भूयसी देद्दान्तरोत्पत्तिः कथ्यते 

तेन तेन निमित्तेन स्खतों । श्रुतावषि मश्लार्थवादयो: आ्रयेणोपछ- 

भ्यते | ते च केचित्पातेते पूर्बदेद्दे देद्दान्तरमाददते केचितु स्थित एव 

तस्मिन्योगैश्ववेवशादनेकदेहादानन्यायेन । सर्वे चेते ,सम्धिगतसक- 

१ दुन्दशुकः सपेः | 
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लवेदा्था: स्मय॑न्ते । तदेतेषां देहान्तरोत्पत्तिदशनात्माप्तं ब्रह्मविद्यायाः 
पाक्षिक मोक्षददेतुत्वमहेतुत्व॑ वेति । अत उत्तरमुच्यते । न । तेषामपान्त- 
रतमभृतीनां वेदप्रवर्तनादिषु छोकस्थितिहेतुष्वधिकारेंषु नियुक्तानामधि- 
कारतजअत्वास्थिते: | यथासां भगवान्सविता सहख्गुमपर्यन्त जगतोडघि- 
कारं चरित्वा तदवसान उदयास्तमयवर्जितं केवल्यमनुभवति “अथ तत 
ऊर्ष्ब उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतैकल एवं मध्ये स्थाता' (छा० ३।११॥१) 
इति श्रुत!)। यथाच वर्तमाना बअह्मविद आरब्धभोगक्षये केैवल्यमनुभ- 
बन्ति । “तस्थ लाचदेख चिरं यावन्न विमोक्ष्येड्थ संपत्य (छा० ६।- 
१४॥२ ) इति श्रुतेः । एवमपान्तरतममप्रभ्नतयोपीश्व राः परमेश्वरेण त्तेषु 
तेष्वधिकारेषु नियुक्ताः सन्तः सत्यपि सम्यग्दशेने केवल्यहेतावक्षीणक- 
मोणो यावदधिक्रार्मवर्विष्ठन्ते, तदवसाने चापदृज्यन्त इत्यविरुद्धम् । 
सकृ॒त्पवृत्तमेव हि ते फलदानाय कमोशयमतिवाहयन्तः स्वात्तव्येणेब 

गृहादिव गृहान्तरमन्यमन्य देहं संचरन्तः स्वाधिकारनिवर्तनायापरिमुषि- 

तस्मृतय एव देह्टेन्द्रियप्रकृतिवशित्वात्रिमोय देहान्युगपत्कमेण वाधिति- 
घन्ति । नचेते जातिस्मरा इत्युच्यन्ते “त एवैते! इति स्म्वतिप्रसिद्धेः । 
यथाहि सुक्भा जाम -अहानाक्नी जनकेन विवदितुकामाडव्युद्स्य स्व॑ 

देह जानकं देहमाविश्य व्युय्य तेन पश्चात्खमेव देहमाविवेशेति स्मयेते । 
यदि ह्पयुक्ते सकृत्यवृत्ते कर्मणि कमोन्तरं देहान्तरारम्भकारणमा विभ- 

वेत्ततोडन्यदप्यदग्घबीज॑ कमोन््तरं तद्ददेव प्रसज्येतेति बअद्भविद्यायाः 
पाक्षिक॑ मोक्षहेतुत्वमद्देतुत्व॑ वाशइबेत, नत्वियमाशड्का युक्ता, ज्ञाना- 
स्कर्मबीजदाहस्य श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धल्वात् । तथाहि श्रुतिः---'भिद्यते हृद- 
यग्नन्थिश्छिययन्ते सर्वसंशया; । क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्समिन्दष्ट 
परावरे' ( मुण्ड० २।२।८ ) इति । 'स्मृतिलस्भे सर्वग्रम्थीनां विश्रमोक्षः 

(छा० ७॥२६।२ ) इति चैवमाद्या | स्मृतिरपि--“यथैधांसि समिद्धो5- 
प्रिभेस्मसात्कुरुतेउजुन । ज्ञानाप्मिः सर्वकमाणि अस्मसात्कुरुते तथा 

(भ. गी. ४।३७) “बीजान्यग्र्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः 
3 रष्चों विलक्षण: ब्द्मरूप: सन् उदेत्य उद्गम्य। २ तेन जनकेन, व्युद्य विवाद कत्वा। 
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जब ₹ ज्ञानद्रधस्तथा कुशेनोस्सा संपयते पुनः इति चेवमाया। नचांविद्यादि- 

केशदाहे सति छेशबीजस्य कमाशयस्थेकदेशदाह एकदेशप्ररोहश्रेत्युपप- 
यते । नह्यप्रिदग्धस्य शालिबी जस्थेकदेशप्ररोहो दृश्यते । प्रवृत्तफलस्य तु 
कमोशयस्य॒मुक्तेपोरिब वेगक्षयात्रिवृत्तिः । “तस्य ताबढेव बिरम? 
( छा० ६।१७।२ ) इति शरीरपाताबधि क्षेपकरणात् । तस्मादुपपन्ना 
यावद्धिकारमाधिकारिकाणामवस्थिति; । नच ज्ञानफलछ्स्यानेकान्तिकता । 
तथाच श्रुतिरविशेषेणेब सर्वेपां ज्ञानान्मोक्ष दर्शयति “तद्यो यो देवानां 
प्रयबुध्यत स एवं तदभजत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम! (ब० १॥७४।१० ) 
इति । ज्ञानान्तरेषु चश्रयोद्फिलेष्वासक्ताः स्पुर्महषेय: । ते पश्चादेशवये- 
क्षयद्शनेन निर्विण्णा: परमात्मज्ञाने परिनिष्ठाः केवल्यं प्रापुरित्युपपद्यते । 
'अह्वणा सह ते सर्वे संप्राप्ते श्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति 
परं पदम' इति स्मरणात्। प्रद्यक्षफलत्वान्च ज्ञानस्य फलविरहाशड्टानु- 
पपत्ति; । कर्म फले हि स्वगोदावनुभवानारूढे स्यादाशड्ला भवेद्या न वेति। 
अनुभवारूढं तु ज्ञानफलम् “यस्साक्षादपरोक्षाड्रह्म (बृ० ३॥४।१ ) इति 
श्रुतेश “तत््वमासिः (६।८।७) इति च् सिद्धवदुपदेशात् । नहि “तत्त्वमसि' 
इत्यस्य वाक्यस्यार्थस्तत्त्व मृतो भविष्यसीत्येब॑ परिणेतुं शक्यः । “तद्धेत- 
त्पश्यन्नपिवोमदेवः प्रतिपेदे5हं मनुरभवं सूर्यश्ब' (इृ० १॥४।१० ) इति 
धव सम्यग्दंशे नकालमेब तत्फ्ं स्वात्मत्व॑ दशेयति । तस्मादेकान्तिकी 
विदुषः केवल्यसिद्धिः ॥ ३२ ॥ 

२० अक्षरध्यधिकरणम् | स्तू० ३३ 

अक्षरधघियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्या- 
मौपसदवत्तदुक्तम् ॥ ३३ ॥ 

वाजसनेयके श्रयते---'एतद्दे तद॒क्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदृन्लस्थू- 

छमनण्वजखमदीघेमछोहितमस्लेहम्! (बृ० ३।॥८।८ ) इत्यादि । तथाथ- 
वंणे भ्रयते--'अथ परा-यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमप्राह्ममयो- 

९ निर्विण्णा विरक्ताः । २ प्रतिसंचरः अलयः ( 

[.. 
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अमवर्णम' ( मु० १।१।५ ) इत्यादि । तथेवान्यत्रापि विशेषनिराकरण- 

द्वारेणाक्षर॑ पर ब्रह्म आव्यते । तत्र च कचित्केचिदतिरिक्ता विशेषाः 

प्रतिषिध्यन्ते । तासां विशेषप्रतिषेघबुद्धीनां कि सवोसां सर्वत्र प्राप्तिरुत 

व्यवस्थेति संशये श्रुतिविभागाव्यवस्थाप्राप्तावुच्यते---अक्षरविषयास्तु विशे- 
पप्रतिबेघजुडयः सवोः सर्वत्रावरोद्ध्या: सामान्यतडद्भावाभ्यामू---समानो 
हि सर्वत्र विशेषनिराकरणरूपो ब्रक्मप्नतिपादनप्रकार: । तदेव 'च सर्वन्न 

प्रतिपायं ब्रह्माभिन्न॑ प्रत्यभिज्ञायते । तत्र किमिलन्यत्र कंता बुद्धयो5- 

न्यन्न न स््युप । तथाच “आनन्दादयः प्रधानस्थ' (ब्र० सू० ३।३।११ ) 

इत्यत्र व्याख्यातम् । तत्र विधिरूपाणि विशेषणानि चिन्तितानीह प्रति- 
षेघरूपाणीति विशेषः। प्रपच्चार्थश्लाय चिन्ताभेदः। ओपसदबदिति निद- 
शेनम् । यथा जामदस्ये5हीने पुरोडाशिनीषुपसत्सु चोदितासु पुरोडाश- 
प्रदानमआराणाम् “अग्रेवेहत्रे वेरष्वरमः इत्येत्रमादीनामुद्गाठवेदोत्पन्नानाम- 
प्यध्वयुमिरभिसंबन्धी भवति । अध्वयुकठेकत्वात्पुरोडाशप्रदानस्थ प्रधान- 
तखत्वाचाड्रानाम । एवमिहाप्यक्षरतश्त्वात्तद्विशिषणानां यत्र क्चिदप्यु- 
त्पन्नानामक्षरेण सर्वेत्राभिसंबन्ध इल्यर्थः । तदुक्त प्रथमे काण्डे---“गुणमु- 
ख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुर्येन वेद्संयोग:' ( जै० सू० ३॥३।८ ) 
इत्यत्र ॥ ३३ ॥ 

२१ इयदथिकरणम् । स्तू० ३४ 
इयदामननात् ॥ ३४॥ 

“वा सुपणो सयुजा सखाया समान वृक्ल॑ परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
पिप्पलं खाद्वत्त्यनअन्नन्यो अभिचाकशीति' (मु० ३।१॥१ ) इल्यध्या- 
त्माधिकारें मश्रमाथर्वणिकाः श्वेताश्वतराग्थ पठन्ति । तथा कठाः “ऋतं 

पिबन्तो सुकृतस्थ लोके गुह्ं प्रविष्टो परमे परार्थे । छायातपौ त्द्यविदो 
वदन्ति पश्चाम्यो ये च त्रिणाचिकेताः (क० ३॥१ ) इति। किमत्र 
विदैकत्वमुत विद्यानानात्वमिति संशय: । कि. तावत्माप्तं, विद्यानानात्व- 
मिति । कुतः। विशेषद्शनात् | द्वा सुपर्णेल्त्र ल्लेकस्थ भोक्तृत्व॑ दृश्यते 
एकस्म चाभोक्तृत्वं दृश्यते । करत पिबन्वावित्यश्नोभयोरपि भोक्तृत्वमे 
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टश्यते तद्ेग्यरूपं मिद्यमान विद्यां भिन््यादित्येवं प्राप्ते जवीति विद्येकत्व- 
मिति । कुतः--यत उभयोरप्यनयोर्मअयोरियत्तापरिच्छिन्न॑ दित्वोपे् 
वेद्रूपमभिन्नमामनन्ति । ननु दर्शितो रूपभेद: । नेत्युच्यते । उस्ाव- 
प्येतो मच्नो जीवद्वितीयमीश्वरं प्रतिपादयतो नाथोन्तरम् । “द्वा सुपणो' 
इत्यत्र तावत् “अनशअन्नन्यो अभिचाकशीति” इत्यशनायायतीतः परमात्मा 
प्रतिपायते । वाक्यशेषेडपि च स एव प्रतिपाथमानो दृश्यते | “जुष्ट 
यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम्' (ख्वे० ४।७) इति । “ऋतं 
पिबन्तो” इत्यन्न तु जीवे पिबत्यशनायाद्यतीतः परमात्मापि साहचय्यों- 
च्छत्रिन्यायेन पिबतीत्युपचयते । परमात्मप्रकरणं ह्ोतत् “अन्यत्र घधर्मो- 
दुन्यत्राधभोतः (क० २।१४ ) इत्युपक्रमातू। तद्विषय एवं चात्रापि 
वाक्यशेषो भवति “यः सेतुरीजानानामक्षरं त्रह्म यत्परम' (क० ३॥२ ) 
इति | “गुहां प्रविष्टाबात्मानों हि-/ (ब्र० सू० १।२४११ ) इत्यत्र चैत- 
त्पश्चितम् । तस्मान्नास्ति वेद्रभेदस्तस्मा् विद्येकत्वम्। अपिच त्रिष्व- 
प्येतेषु वेदान्तेषु पोवोपयोलोचने परमात्मविय्वेवावगम्यते । तादात्म्यवि- 
वक्षयेव जीवोपादानं नाथोनन््तरविवक्षया । नच परमात्मविद्यायां भेदा- 

भेदविचारावतारोस्तीस्युक्तम् । तस्माठ्रपन्चाथ एवैष योगः । तस्माब्चा- 
घिकधर्मोपसंहार इति ॥ ३४ ॥ 

२२ अन्तराधिकरणम् । खू० २५-३६ 
अन्तरा भूतग्रामवत्खात्मन! ॥ ३५ ॥ 

धत्साक्षादपरोक्षाद्रकह्ष य आत्मा सवोन्तर: (बृ० ३॥४।१-३।५।१) 
इत्येब॑ द्विरुषस्तकहोलप्र भ्रयोनेंरन््तर्यंण वाजसनेयिनः समामनन्ति । तत्न 

संशय;--विद्यैकत्व वा स्याद्विद्यानानात्व॑ वेति । विद्यानानात्वमिति ता- 
बत्माप्तम् । अभ्याससामथ्योत् । अन्यथा छन्यूनानतिरिक्तार्थे द्विराज्ना- 
नमनर्थकमेव स्थात् । तस्माग्यथाभ्यासात्कर्मम्रेद एवमभ्यासादरियाभेद 
इत्पेष॑ प्राप्ते प्रद्याइ--अन्तराम्नानाविशेषात्खात्मनो विद्येकत्वमिति । 
स्वोन्तरों दि खात्मोभयत्राप्यविशिष्टः प्रच्छयते च प्रत्युच्यते च । नहि 

द्वावात्मानावेकस्मिन्देहे सबोन््तरो संभवतः । तदा क्षेकस्याजसं खबो- 
३५ ब्र० सू० 
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न्तरत्वमवकल्प्येत । एकस्य तु भूतप्रामवन्नेब सवोन्तरत्वं खात् । यथाच 
पश्चभूतसमूद्दे देदे प्रथिव्या आपोडन्तरा अज््यस्तेजोउन्तरमिति सत्यप्या- 
पेक्षिकेडन्तरत्वे नेब मुख्य सवोन्तरत्व॑ं भवति तथेहापीदर्थ:। अथवा 
भूत्प्रामवदिति धुत्यन्तरं निदशयति । यथा--“एको देवः सर्वभूतेषु 
गृढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' (श्रें० ६॥११ ) इत्यस्मिन्मओ सम- 
स्तेघ्ु भूतभामेष्वेक एब सबोन््तर आत्माम्नायते। एवसनयोरपि ब्राह्मण- 
योरियर्थः । तस्माडेय्ेक्याद्विग्रेकत्वमिति | ३५ ॥ 

अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्॥ ३९॥ 
अथ यदुक्तमनभ्युपगम्यमाने विद्याभेद आम्लनानभेदानुपपत्तिरिति त- 

त्परिहर्तव्यम् । अन्नोच्यते---नायं दोष: । उपदेशान्तरबदुपपत्ते: । यथा 
ताण्डिनामुपनिषदि पष्ठे प्रपाठके---'स आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो” 
(छा० ६।८।७ ) इति नवकृत्वो5्प्युपदेशे न विद्याभेदों भवत्येवमिद्दापि 
अविष्यति । कथं व नवकृत्वो थ्प्युपदेशे विद्याभेदों न भवति । उपक्रमो- 
पसंद्वाराभ्यामेकार्थतावगमात् । “भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयतु' ( छा० 
६।५।४ ) इति चेकस्येवार्थस्य पुनः पुनः प्रतिपिपादयिषितव्यत्वेनोपश्षे- 
पात् । आशह्भान्तरनिराफरणेन चासऋृदुपदेशोपपत्ते:। एवमिहापि प्रश्न 
रूपाभेदात् 'अतोडन्यदातंम! ( बृ० ३।४।२-३।५।१ ) इति चर परिस- 

माध्यविशेषादुपक्रमोपसंद्यारों तावदेकार्थविषयों दृश्येते । “यदेव साक्षा- 
दपरोक्षाद्रह्म (हृ० ३।५।१ ) इति द्वितीये प्रश्न एवकारं प्रयुज्ानः 
पूर्वत्र भगतमेवार्थमुत्तरत्रानुकृष्यमाणं दशेयति । पूर्वस्मिश्व आाक्षणे काये- 
करणव्यतिरिक्तस्थात्मनः सद्भावः कथ्यते। उत्तरस्मिस्तु तस्यवाशनायादि- 
संसारधमातीतत्व॑ कथ्यते । इत्येकार्थतोपपत्ति; । तस्मादेका विग्वेतरि ३६ 

२३ व्यतिहाराधिकरणम् | स्तू० ३७ 
व्यतिहारों विशिषन्ति हीतरवत् ॥ ३७ ॥ 

तथा---“तद्यो5ईं सोडसी योजसौ सोउद्म्! इत्यादित्यपुरुष॑ प्रहृत्यैत- 
बनी जज तजततन 

१ जीवेशयोभिंथो विशेषणविशेष्यभाषो व्यतिद्यारः । 
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रेयिण: समामनन्ति, तथा जायाछाः “त्वं वा अहमस्मि भगवों देवतेऊह 
वे त्वमसि” इति। तंत्र संशयः--किमिह व्यतिद्दारेंगोभयरूपा मतिः 
कर्तव्योतैकरूपैयेति । एकरूपैवेति तावदाह । नह्यत्रात्मन ईश्वरेंगैकत्घे 
मुक्त्वान्यत्किचिथ्विन्तयितव्यमस्ति। यदि चैव चिन्तयितव्यों विशेष: परि- 
कल्प्येत संसारिणश्वेश्वरात्मत्वमीश्वरस्य संसायौत्मत्वमिति । तत्र संसा< 
रिणस्तावदीश्वरात्मरव॒उत्कर्षो भवेदीशरस्य तु संसायात्मत्वे निकर्षः 
रऊूतः स्थात् । तस्मादेकरूप्यमेब मतेः । व्यतिद्दाराम्नायस्त्वेकत्वदृढी कारार्थ 
इति । एवं श्राप्ते प्रयाहइ--व्यतिदारो5यमाध्यानायाम्रायते इतरवत् | 
यथेतरे गुणाः सवॉत्मत्वप्रश्रतय आध्यानायाम्नायन्ते तद्त्ू । तथाहि 
विशिंषन्ति समाम्नातार उभयोचारणेन “त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि” इति । 
तश्चोभयरूपायां मतो कर्तव्यायामर्थवद्धवति । अन्यथा हीदं विशेषेणो- 
भयाम्नानमनर्थक स्थात् । एकेनेव कृतत्वात् । ननूभयाम्नानस्यार्थविशेषे 
परिकल्प्यमाने देवतायाः संसायोत्मत्वापत्तेनिंक्ष: प्रसज्वेतेत्युक्तम् । नेष 
दोष: । ऐकात्म्यस्प्रेवानेन प्रकारेणानुचिन्मानत्वात् । नन्वेव॑ सति स 
एवैकत्वदढीकार आपयेत । न वयमेकत्वहढीकारं वारयामः किं तर्हि 
व्यतिद्यारेणेह ट्विरूपा मतिः कर्तव्या वचनप्रामाण्यात्रेकरूपेत्येतावदुपपाद- 
यामः । फलतस्त्वेकत्वमपि दृढीभवति । यथाध्यानार्थेदपि सत्यकामादि- 
गुणोपदेशे तद्गुग ईश्वरः प्रसिद्धयति तद्बत् । तस्मादयमाध्यातव्यों व्यति- 
हारः समाने च विषय उपसंहर्तव्यों भवतीति ॥ ३७ ॥ 

२४ सत्याद्यपिकरणम् | खू० ३८ 
सैव हि सत्यादयः ॥ ३८॥ रा 

धस॒ यो हैत॑ महयक्षं प्रथमजं वेद स््य॑ ब्रह्मा (बृ० ५४।१) इ- 
वद्यादिना वाजसनेयके सत्यविद्यां सनामाक्षरोपासनां विधायानन्तरमा- 

आ्रायते---“तद्त्तत्सअमसौ स आदितो य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुषों 

यश्चायं दक्षिणेउक्षन्पुरुषःः: (ब्ृ० ५॥५॥२ ) इत्यादि | तत्र संशय+--- 

१ महृष्यापकं यक्षं पूज्य एतत्सअ लचेति सत्यम् । 
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कि दे एते सत्यविद्ये किंवैकेवेति । दे इति तावतआप्तम । भेदेन हि फलः 
संयोगो भवति “जयतीमॉलछोकान!ः (ब्ृ० ५।४।१ ) इति पुरस्तात्। 
“हन्ति पाप्मान जहाति च (बृ० ५।५।३।४ ) इत्युपरिष्टात् । प्रकृताक- 
रण तूपास्येकत्वादिति। एवं प्राप्ते बूमः--एकेवेयं सत्यविद्येति। कुत:--- 
“तयत्तत्सयम्' (ब्ृ० ५।५।२ ) इति प्रकरताकषणात् । ननु विद्याभेदेदपि 
प्रकताकरषणमुपास्येकत्वादुपपद्मत इत्युक्तम् । नेतदेवम् । यत्र तु विस्पष्टा- 
त्कारणान्तराद्विद्याभेदः प्रतीयते तत्रैतदेवं स्थात् । अन्न तूभयथा संभवे 
तथत्तत्सयमिति ग्रकृताकषेणात्पूर्व विद्यासंबद्धमेव सत्यमुत्तरत्राकृष्यत इ- 
ट्येकविद्यात्वनिश्रयः । यत्पुनरुक्त फलान्तरश्रवणाद्विद्यान्तरमिति । अन्रो- 
रुयते----तस्योपनिषद्हरहमिति चाद्भन्तरोपदेशस्य स्तावकमिर्द फलान्त- 

सश्रवणमित्यदोषः । अपिचार्थवादादेव फले कल्पयितव्ये सति विद्येकत्वे 
चावयवेदु श्रुयमाणानि बहून्यपि फलान्यवयविन्यामेव विद्यायामुपसंहर्त- 
व्यानि भवन्ति । तस्मात्सेवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन विशेषेणोपेताम्ना- 
तेलद्यतः सर्व एवं सत्यादयों गुणा एकस्मिन्नेव प्रयोग उपसंहर्तव्या: । के- 
चित्पुनरस्मिन्सूत्र इदं च वाजसनेयकमक्ष्यादित्यपुरुषविषयं वाक्यम , छा- 
न्दोग्ये च--'अथ य एपोड5न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों दृश्यते! ( छा० 
१।६।६ ) “अथ य एपोउश्षिणि पुरुषों दृश्यते! (छा० ४।१५।१ ) 
इत्युदाहत्य सेवेयमक्ष्यादित्यपुरुषविषया विद्योभयत्रैकैवेति ऋत्वा सत्यादी- 

न्गुणान्वाजसने यि भ्यइ 5 न्दो गानासु पसंद्वायोन्मन्यन्ते । तन्न साधु छक्ष्यते। 
छान्दोग्ये द्वि ज्योतिष्टोमकर्मसंबन्धिनीयमुद्वी थव्यपाश्रया विद्या विज्ञायते । 
तत्र ह्यादिमध्यावसानेषु द्वि कर्मसंत्रन्धिचिह्वानि भवन्ति “इयमेवगेप्निः 
स्राम' (छा० १।६।१ ) इत्युपक्रमे, “तस्यर्क साम व गे्ंणो तस्मादु- 
द्वीथ: (छा० १।॥६।८ ) इति मध्ये, “य एवं विद्वान्साम गायति 
(छा० १।७॥९ ) इत्युपसंहारे | नेव॑ वाजसनेयके किंचित्कर्म संबन्धि 
चिहमस्ति-। तत्न प्रकमभेदादिय्ाभेदे सति गुणव्यवस्थैव युक्तेति ॥३८॥ 

>> ध+ किला | ड़ ला +न बनने बज 

१ गेष्णी गायक्री । तस्माटक्सामगेष्णत्वात् । 
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२५ कामायधिकाराधिकरणम् । छू० ३९, 
कामादीतरत्र तनत्न चायतनादिभ्यः ॥ ३९॥ 

“अथ यदिदमस्मिन््त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक॑ वेश्म दृहरोउस्मिन्नन्तरा- 
काश: (छा० ८।१॥१) इति श्रस्तुय छन्दोगा अधीयते--एप 
आत्माउपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोेकों विजिघत्सोडपिपास: सत्य« 
काम: सत्मसंकल्प: (छा० ८।१।५ ) इल्मादि । तथा बाजसनेयिन;--- 
“स॒ वा एप महानज आत्मा योड्यं विज्ञानमयः प्राणेषु य एपोडन्तह्ेद्य 
आकाशस्तस्मिज्छेते सर्वस्य वशी (बृ० ४।४।२२ ) इयादि। वदन्न 
विद्येकत्व॑ पररपरगुणयोगश्व कि वा नेति संशये विद्येकत्बमिति | तत्रे- 
दमुच्यते---कामादीति । सत्यकामादीतद्यर्थ:। यथा देवदत्तो दत्त: सत्य- 

भामा भामेति । यदेतच्छान्दोग्ये हृदयाकाशस्य सत्यकामत्वादिगुणजा- 
तमुपलभ्यते तदितरत्र वाजसनेयके “स वा एप महानज आत्मा" इत्यत्र 

संबध्यते । यज्च वाजसनेयके वशित्वाद्युपलभ्यते तद॒पीतरत्र छान्दोग्ये 
“एबं आत्माउपहतपाप्मा' (छा० ८।१॥५ ) इल्यत्न संबध्यते । कुत:--- 

आयतनादिसामान्यात् । समान ह्युभयत्रापि हृदयमायतर्न समानश्व वेद 
ईश्वर: समान च॒ तस्य सेतुत्व॑ छोकासंभेद्प्रयोजनमित्यवमादि बहु सा- 
मान्य दृश्यते। नज्लु विशेषोदपि दृश्यते छान््दोग्ये हृदयाकाशस्य गु- 
णयोगो वाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्थ त्ह्मण इति। न। “दृहर उत्तरेम्य: 

(पअ० सू० १।३१७) इस्यत्न छान्दोग्येउप्याकाशशब्दं अद्योवेति श्रति- 

घापितत्वात्। अय॑ त्वत्र विय्यते विशेषः | सगुणा हि त्रक्षविद्या छान्दोग्य 

छपदिश्यते. “अथ य इहात्मानमनुविद्य त्रजन्टयेतांश्व सत्यान्कामानं 

(छा० ८।१।६ ) इल्यात्मवत्कामानामपि वेद्यत्वश्रवणात्। वाजसनेयके 
तु निर्गुणमेव परं अज्योपदिश्यमान दृश्यते “अत ऊध्वे विमोक्षाय 
जूदि! (बृ० ४/३।१४ ), असल्लो हाय पुरुष: (श० ४।३।१५ ) 
इल्यादिप्रभ्रपतिवचनसमन्वयात् । वशित्वादि तु तत्स््तुद्यर्थमेव गुणजाते 
बाजसनेयके संकीत्येते । वथाचोपरिष्टात् “स एष नेति नेत्यात्मा (बु० 
३।९।२६) इल्मादिना निगुणमेव त्रह्ोपसंदराति। गुणवतस्तु त्ह्मण एकत्वा- 

द्विभूतिभ्रदशनायाय गुणोपसंदारः . सूत्रितो नोपासनायेति द्रष्टन्यम् ॥३१९॥ 
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२६ आदराधिकरणम् । स्ू० ४०-४१ 
आदरादलोपः ॥ ४० ॥ 

छान््दोग्ये वेश्वानरविद्यां प्रकृय श्रूयते--तदड्भक्त प्रथममागच्छेत्त- 
द्वोमीयं॑ स यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयाआ्रणाय खाहाँ (छा० 

५।१९।१ ) इत्यादि । तत्र पन्च प्राणाहुतयों विहिताः॥ तासु चर पर- 

स्ताद ग्रिहोत्रशब्दः अयुक्त: “य एतदेवं विद्वानप्रिहोत्र जुहोति' (छा० 

५।२४।२ ) इति, “यथेद्द क्लुधिता बाला मातरं पर्युपासते । एवं सवोणि 

भूतान्यप्रिहोत्रमुपासते! (छा० ५।२४।५ ) इति च। तत्रेदं विचायेते--- 
किं भोजनलोपे छोपः प्राणाप्रिहोत्रस्योतालोप इति। तद्यद्भक्तमिति भ- 

क्तागमनसंयोगश्रवणाद्धक्तागमनस्थय॒ च भोजनार्थत्वाक्नोजनलोपे लोप; 

ग्राणाग्रिहोत्रस्येति | एवं प्राप्ते न लछुप्येतेति तावदाहू । कस्मात् । आद- 

रात्। तथाहि वैश्वानरविद्यायामेव जाबालानां श्रुतिः---'पूर्वों उतिथि भ्यो5- 
ओऔयात् । यथा हू वै स्वयमहुत्वाउप्रिहोत्र परस्य जुहुयादेव॑ तत्' इत्- 

तिथिभोजनस्थ प्राथम्यं निन्दित्ता खामिभोजन प्रथम प्रापयन्ती प्राणा- 

प्रिहोत्र आदरं करोति | या हद्िि न प्राथम्यछोप॑ सहते नेतरां सा प्राथ- 

म्यवतो 5पिहोत्रस्य छोप॑ सद्देतेति मन््यते । नमु भोजनार्थभक्तागमन- 

संयोगाद्भोजनलछोपे छोपः प्रापितः । न । तस्य द्रव्यविशेषधिधानार्थत्वातू । 

प्राकृते झप्रिद्दोत्रे पयःप्रश्चतीनां द्रव्याणां नियतत्वादिद्ाप्यप्रिद्दोत्रशब्दा- 
व्कौण्डपायिनामयनवत्तडर्मप्राप्ती सत्यां भक्तद्रव्येकतागुणविशेषविधानार्थ- 

मिदं वाक्य तयद्धक्तमिति। अतो गुणछोपे न मुख्यस्वेत्येब॑ प्राप्तम् । 

मोजनलोपे उप्यद्धिवीउन्येन वा द्रव्येणाविरुद्धेन श्रतिनिधानन्यायेन प्रा- 
णाप्रिहोत्रस्यानुष्ठानमिति ।। ४० ॥ 

- -अव उत्तरं पठति--- ै 
उपस्थिले5तस्तद्वचनात् ॥ ४९ ॥ 

. उपख्िते भोजने5तस्तस्मादेव भोजनद्रव्यात्रथमोपनिपतिवात्माणापक््रि- 

होन्न निर्वतयितव्यम् । कस्मात् । तदचनात् । तथाहि--दष्यद्भक् प्रथ- 
ममागच्छेत्तद्ोमीयम! (छा० ५।१९।१.) इति । सिद्धवद्धकोपनिपात 
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परामशैन परार्थद्रव्यसाध्यतां प्राणाहुतीनां विदधाति । वा अप्रयोजक- 
लक्षणापन्नाः सत्यः कर्थ भोजनलोपे द्रव्यान्तरं अतिनिधापयेयु: । 
नचात्र प्राकृताभक्िहोत्रधर्मप्राप्तिरस्ति | कुण्डपायिनामयने हि मासमप्रिहोत्र 
जुद्दोतीति विध्युद्देशगतो 5पिहोत्रशब्दस्तद्वद्धाबं विधापयेदिति युक्ता तद्धर्म- 
प्राप्ति: । इह पुनरर्थवादगतो5म्रिहोन्रशब्दो न तद्दद्भाबं विधापयितुमहति । 
सद्धर्मप्राप्ती चाभ्युपगम्यमानायामग्युद्धरणादयोउपि प्राप्येरर । नचास्ति 
संभव: । अम्युद्धरणं तावद्धोमाधिकरणभावाय। नचायमम होमो भोजनार्थ- 
ताव्याघातप्रसज्ञात् । भोजनोपनीतद्रव्यसंबन्धाचास्य एवेष होम; । तथा- 
च् जाबालश्रुति; पूर्वोडतिथिभ्योउश्नीयादित्यास्याधारामेवेमां होमनिदवत्ति 
दशयति । अतएव चेहापि सांपादिकान्येवाशिहोत्राज्ाानि दशयति---“उर 
एव वेदिलॉमानि बहिहेदय गाहपत्यो मनोउन्वाह्येपचन आस्यमाहवनीय:? 
( छा० ५।१८।२ ) इति । वेदिश्वुतिश्वात्र स्थण्डिल्मात्रोपरक्षणाथी द्र- 
छव्या । मुख्याभरिहोत्रे वेध्रभावात् । तदद्भानां चेह संपिपादयिषितत्वात्। 
भोजनेनेव च कृतकालेन संयोगाज्नाप्रिहोत्रकाठावरोधसंभव: । एवम- 
न्येउप्युपसथानादयो धमोः केचित्कथंचिद्विरुध्यन्त । तस्माड्रोजनपक्ष 
एवेते मन्रद्रव्यदेवतासंयोगात्पनब होमा निर्वर्तयितव्या:। यच्त्वादरद्शे- 
नवचन तड्भोजनपक्षे प्राथम्यविधानार्थम् । नह्मस्ति वचनस्थातिभार: | न 
त्वनेनास्य नित्यता शक्यते दशेयितुम् । तस्माद्भोजनछोपे छोप एवं प्रा- 
णाप्रिद्दोत्रस्येति ॥ ४१ ॥ 

२७ तन्निधोरणाधिकरणम् । छू० ४२ 
तन्निधोरणानियमस्तहुष्टेः श्थरध्यप्रतिबन्ध। फलम् ॥ ४२४ 

सन्ति कमोन्नव्यपाश्रयाणि विज्ञानानि---“ओमिस्रेतदक्षरम॒ुठ्ठीथमु पा- 
सीत” (छा० १।१।१) इत्येबमादीनि | कि तानि निद्यान्येव स्थुः 
कर्मसु पणेमयीत्वादिवदुतानिद्यानि गोदोहनादिवदिति विचारयामः 
कि तावस्राप-निय्ानीति | कुत:---प्रयोगबचनपरिग्रहात् । अनार» 

अ्याधीवान्यपि देतान्युद्रीथादिद्वारेण ऋतुसंबन्धात्कतुप्रयोगव्चनेनेषाज्ञा- 
न्वस्स्संस्पश्यन्ते । थस्वेषां स्ववाक्येषु फलश्रवणम् “आपयिता हू कै 
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कामानां भव॒ति' (छा० १॥१।७) इत्यादि तद्वतेमानापदेशरूपत्वादर्थे- 

वादमात्रमेवापापशछोकश्रवणादिवज्न फलप्रधानम् । तस्माद्यथा “यस्य पर्ण- 

मयी जुहृभवति न स पाप छोक॑ ऋणोति” इत्येबमादीनामग्रकरणपढि- 

तानामपि जुह्लादिद्वारेण ऋतुप्रवेशात्प्रररणपठितवज्नित्यतैवमुद्दीयाद्यपास- 
नानामपीति । एवं श्राप्ते शरूमः---तन्निधोरणानियम इति । यान्येतान्यु- 
द्वीथादिकर्मगुणयाथात्म्यनिर्धारणानि रसतम आप्तिः समृद्धिमुख्यप्राण 

आदित्य इत्येबमादीनि नेतानि नित्यवत्कर्मसु नियम्येरन् | कुत:--तहष्टेः । 
वथाह्मनियतत्वमेवंजातीयकानां द्शयति श्रुतिः--“तेनोभी कुरुतो यश्वै- 

तदेवं वेद यश्व न वेद! (छा० १।१।१० ) इलत्यविदुषोडपि क्रियाभ्यनु- 
ज्ञानात् । प्रस्तावादिदेवताविज्ञानविहीनानामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्य- 

वबसानदशेनात् '्स्तोतर्या देवता श्रस्तावमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रस्तो- 
ध्यसि' (छा० १।१०।९ ), ां चेद्विद्वानुद्रास्ससि' (छा० १।१०११० ) 
वां चेद्विद्वान्प्रतिदरिष्यसि! (छा० १।१०।११) इति च। अपि 
चेवंजातीयकस्य॒कर्मव्यपाश्रयस्य विज्ञानस्थ प्रथगेव कर्मण; फलमुपलछ- 

अयते कर्मफलसिद्धय्प्नतिबन्धस्तत्समृद्धिरतिशयविशेषः कश्चित् 'तेनोभो 
कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्थ न वेद । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तरं भवति” (छा० १॥१।१०) 
इति । तत्र नाना त्विति विद्दद्विद्ृत्रयोगयोः प्रथक्करणाद्वीयवत्तरमिति 

च तरप्प्रलयप्रयोगाद्विद्याविहीनमपि कर्म वीयेवदिति गम्यते । तश्ानिय- 
त्वे विद्याया उपपय्यते । नित्यत्वे तु कर्थ तद्विद्वीनं कर्म वीयेवदित्यजुज्ञा 
येत । सवाब्नोपसंदारे द्वि वीयेवत्कमेंति स्थिति: । तथा छोकसामादिषु 
भ्रतिनियतानि अत्युपासन फलानि शिष्यन्ते “कल्पन्ते द्वास्मे छोका ऊृध्वो- 
ब्यावृत्ताश्न" (छा० २।२॥३ ) इत्येवमादीनि, नचेदं फलश्रवणमर्थवादमाक्र 
युक्त प्रतिपचुम् । तथाददि गुणबाद आपयदेत | फछोपदेशे तु मुख्यवादोप- 
पत्ति; । श्रयाजादिषु त्वितिकर्तव्यताकाहुस्य क्रतो: श्रकृतत्वात्तादर्थ्य 
सति युक्त फल्श्रुतेरर्थवादत्वम् । तथानारभ्याधीतेष्वपि पणमयीत्वादिषु । 
ज्द्दि पणेमयीत्वादीनामक्रियात्मकानामाश्रयमन्तरेण _ फलसंबन्धो5बक- 
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ल्पते। गोदोहनादीनां हि प्रकृताप्प्रणयनाद्राश्रयकाभादुपपन्नः फलविधिः। 
तथा बैल्वादीनामपि प्रकृतयूपाद्याश्रयछाभादुपपन्न;ः फलविधि: । नतु 
पणमयीत्वादिष्वेवंविध: कश्चिदाश्रयः प्रकतोडस्ति । वाक्येनेब तु जुहा- 
द्याश्नयतां विवक्षित्वता फलेउपि विधि विवक्षतों वाक्यभेदः स्थात् | उपा- 

सनानां तु ॒क्रियात्मकत्वादिशिष्टविधानोपपत्तेरुद्रीथाद्यश्रयाणां फके बि- 

धान न विरुध्यते । तस्माद्यथा ऋत्वाश्रयाण्यपि गोदोहनादीनि फलसंयो- 
गादनित्यान्येवमुद्वीथाद्यपासनान्यपी ति द्रष्टव्यमू । अतएवं च कल्पसूत्र- 
कारा नेवंजातीयकान्युपासनानि कऋतुषु कल्पयांचऋः ॥ ४७२ ॥ 

२८ प्रदानाधिकरणम् । स्ू० ४३ 
प्रदानवदेव तदुक्तम ॥ ४३ ॥ 

वबाजसनेयके---“वदिष्याम्येवाहमिति वार्दभे' (ग्रृ० १॥५॥२१) इत्- 

ब्राध्यात्मं वागादीनां श्राणः श्रेष्ठोउबधारितोडधघिदेवतमग्यादी नां वायुः तथा 

छान््दोग्ये-'वायुवाब संवगे:! (छा० ४।३।१) इत्यत्राधिदेवतमग्यादीनां 

वायुः संवर्गो5वधारितः 'प्राणो वाव संवगेः”! (छा० ४।३॥२) इत्यत्राध्यात्म 

बागादीनां प्राण: | तत्र संशयः--किं प्रथगेवेमी वायुप्राणाबुपगन्तव्यौ 

स्थातामप्रथग्वेति । अप्रथगेवेति तावत्पराप्तं तत्त्वाभमेदात् । नश्यमिन्ने तत्त्वे 

प्रथगनुचिन्तनं न्याय्यम् । दशेयति च॒ श्रुतिरध्यात्ममधिदेवतं च तत्त्वा- 

मेदम--अभिवाग्भूत्ता मुखं प्राविशत' (ऐ० २।४ ) इत्यारभ्य । 
तथा “त एते सर्व एवं ससाः सर्वेउनन्ता: (ब्ृ० १।५।१३ ) इत्याध्या« 

त्मिकानां प्राणानामाधिंदेविकी विभूतिमात्मभूतां दशेयति । तथान्यत्रापि 

तत्र तत्राध्यात्ममधिंदेवत॑ च बहुधा तत्त्वाभेददशेनं भवति | कचिद् 

“्य; प्राणः स वायुः? इति स्पष्टमेव वायु प्राणं चेक करोति । तथोदा- 

हृतेषपि वाजसनेयित्राह्मण “यतश्रोदेति सुये: (ब्ृ० १॥५।२३) इल* 

स्मिन्नुपसंहारछोके “आराणाह्मा एूष उद्ेति प्राणेडस्तमेति” (बृ० १५।२३ ) 

इति प्राणेनेवोपसंहरनेकरत्व दशेयति । “तस्मादेकमेब ब्रर्त रेत्पाण्याबै- 

बापान्याश!ः (बृ० १।५।२३) इति च प्राणश्रतेनेकेनोपसंहरमेतदेव 

द्रढयति । तथा छान्दोग्येडपि परसात् “महात्मनअ्रतुरों देव एकः कः से 
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जगार भुवनस्य गोपाःः (छा० ४।३।६ ) इत्येकमेब संवर्ग गमयति 
न अवीत्येक एकेषां चतुर्णा संवर्गोउपरो5परेषामिति । तस्मादप्रथक्त्वमुप- 
गमनस्थेति । एवं प्राप्ते बूम:--पथगेव बायुप्राणावुपगन्तव्याबितिं + 
कस्मात् । प्रथगुपदेशात् । आध्यानार्थों ह्ययमध्यात्माधिदेवविभागोपदेशः 
सो5्सत्याध्यानप्रथक्त्वेडनर्थकझथ एव स्थात्। ननूक्त न प्रथगनुचिन्तन 
तत्त्वाभेदादिति । नेष दोष: । तत्त्वाभेदेउप्यवस्थाभेदादुपदेशभेदवशेनाजु- 
चिन्तनभेदोपपत्ते: | फ्कोकोपन्यासस्थ च तत्त्वाभेदाभिप्रायेणाप्युपपथ- 
मानस्थ पूर्वोदिवध्येयभेदनिराकरणसामथ्योभावात् । 'स ययैषां आणानों 
मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायु (ब्र० ९॥५॥२२ ) इति 
चोपमानोपमेयकरणात् । एतेन ब्रतोपदेशों व्याख्यातः । 'एकमेव ब्रतम! 
(बृ० १।५॥२३ ) इति चेवकारो वागादिश्नतनिवर्तनेन आ्राणत्रतप्रतिप- 

त्यर्थ: । भम्रत्नतानि हि वागादीन््युक्तानि 'तानि मृत्यु; श्रमो भूलोपयेमे” 
(बृ० १।५।२१) इति श्रुतेः । न वायुत्रतनिवृत्त्यर्थ: “अथातो ब्रतमी- 
मांसा? (बृ० १॥५।२१ ) इति प्रस्तुयथ तुल्यवद्वायुप्राणयोरभ मत्रतत्वस्य 
निधोरितत्वात् । 'एकमेव ब्रतं चरेत' (बृ० १।५॥२३ ) इति चोकक््त्वा 
धतेनो एतस्पे देवतायै सायुज्यं सलझोकतां जयति! (ब्रू० १।५॥२३ ) 
इति वायुय्राप्तिं फर् श्रुवन्वायुत्रतमनिवर्तित दृशयति । देवतेत्यत्र वायुः 
स्थादपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य प्रेप्सितत्वात् । पुरस्ताप्रयोगान्च “सैपाइनस्त- 
मिता देवता यद्वायु: (बृ० १।५।२२ ) इति । तथा "तो वा एतौ द्वो 
संवर्गों वायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु! (छा० ४।३।४ ) इति भेदेन व्य- 
पदिशति “ते वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्! ( छा० 
४।३।८ ) इति च भेदेनेबोपसंदहरति । तस्मात्यथगेवोपगमनम् । प्रदान- 
बत् । यथेन्द्राय राक्षे पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय 
खराज इत्यस्मां त्रिपुरोडाशिन्यामिष्टो सर्वपाममिगमयन्नवद्ययछंबदकारमि- 
ति । अतो बचनादिन्द्राभेदाश सहप्रदानाशद्आायां राजादिगुणमभेदाद्याज्या- 
न॒ुवाक्याव्यत्यासविधानाश यथान्यासंमेव देववापथक्स्वाटादानएथक्त्व 
भ्रवति । एवं तर्वामेदे5्प्याथ्येयांशपुथक्त्वादाध्यानप्रथकत्वमित्र्थः । 
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तदुक्त संकर्षे “नाना वा देवता प्रथग्झ्ञानात्! इति । तत्र तु द्रव्यदैवता- 
भेदाद्यागमेदों विद्यते नेवमिद्द विद्याभेदो5स्ति | उपक्रमोपसंहाराभ्याम- 
ध्यात्माधिदेवोपदेशेष्वेकविद्याविधानप्रतीतेः । विद्येक्येडपि त्वध्यात्माघि- 
देवभेदात्मवृत्तिभेदों भवति अभ्रिहोत्र इब सायंप्रातःकालमेदात् | इसे- 
तावदमिप्रेट्य प्रदानवदित्युक्तम् ॥ ४३ ॥ 

२९ लिड्डभूयस्त्वाधिकरणम् । छू० ४४-५२ 
लिड्गभयस्त्वात्तद्धि बडीयस्तद्पि ॥ ४४ ॥ 

वाजसनेयिनोउप्रिरहस्ये---'नैव॒ वा इदमग्रे सदासीत' इत्येतसिमि- 
न्त्राह्मण मनोउघिकृत्याधीयते “तत्पतूत्रिंशत्सहस्राण्यपश्यदात्मनो5प्तीन- 
कोन््मनोमयान्मनश्रितः इत्यादि । तयेब “वाकितः प्राणचितश्चक्षुश्वितः 
श्रोत्रवितः कर्मचितोउप्रिचित:ः इति पएथगप्नमीनामनन्ति सांपादिकान । 

तेषु संशयः---किमेते मनश्विदादयः क्रियाजुप्रवेशिनस्तच्छेषभूता उत 
स्वतञ्ञा: केवलविद्यात्मका इति । तत्न प्रकरणातल्कियानुप्रवेशे प्राप्ते स्क- 

'तड्य॑ तावतिजानीते लिज्नभूयस्ववादिति | भूयांसि द्वि लिज्लन्यस्मि- 
नत्राद्षण केवलविद्यात्मकत्वमेषामुपोद्टडयन्ति दृश्यन्ते “तदथत्किंचेमानि 

भूतानि मनसां संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृति: इति, “तान्हैतानेवंविदे 
सर्वदा सबोणि भूतानि चिन्वन्त्मपि खपते' इति चैबंजातीयकानि । वद्धि 
लिछ्ज प्रकरणाद्वलीय: । तद॒प्युक्त पूर्वस्मिन्काण्डे---'श्रुतिलिज्ञ वाक्यप्रकरण- 
स्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबेल्यमर्थविप्रकषोत्” (जै० सू० ३।३।१३) 

डति ॥ ४४ ॥ 

पूर्वेविकल्प: प्रकरणात्स्थात् किया सानसवत्.॥ ४०॥ 
नैतथुक्ते खतग्ा एतेउप्रयो5नन््यशेषभूला इति। पूर्वस्थ क्रियामय- 

स्थाप्े; प्रकरणात्तद्गिषय. एवाय विकल्पविशेषोपदेशः स्थान्न सखतञः-] 

नलु प्रकरणाहिज्नं बलीयः । सत्यमेवमेतत् | छिज्ञमषि त्वेबंजातीयक॑ 
न प्रकरणाहलीयो भवति। अन्यार्थद्दीन ह्येतवत् । सांपादिकामभित्रशं- 
सारूपत्वात्। अन्यार्थद््शनं चासत्यामन्यस्थां प्राप्तो गुणबादेलाप्युपपद्य- 
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मान न प्रकरण बाधितुमुत्सहते । तस्मात्सांपादिका अप्येतेडप्नयः प्रक- 
रणाल्कियानुप्रवेशिन एवं स्यु;। मानसवत् | यथा दशरात्रस्य दशमे- 
डहन्यविवाक्ये प्रथिव्या पात्रेण समुद्रस्यथ सोमस्य प्रजापतये दैवताये 
गृह्ममाणस्य ग्रहणासादनहबनाहरणोपह्वानभक्षणानि मानसान्येवाम्नायन्ते । 
सच मानसोउपि अभ्रहकल्पः क्रियाप्रकरणात्कियाशेष एवं भ्रवत्येवमय- 
मधप्यप्नमिकल्प इत्यर्थ: ॥ ४५ ॥ 

अतिदेशाच ॥ ४६॥ 
अतिदेशश्रैषाममप्तीनां क्रियानुप्रवेशमुपोद्द लयति---“पघट्त्रिंशत्सह स्रा- 

ण्यप्नयो5कोस्तेषामेकेक एवं तावान्यावानसो पूर्वः इति । सति हि सा- 
मान्येउतिदेश: प्रवर्तते । ततश्व पूर्वणेष्टकाचितेन क्रियानुप्रवेशिनाइग्निना 
सांपादिकानप्रीनतिदिशन्क्रियानुप्रवेशमेबेषां द्योतयति ॥ ४६ ॥ 

विद्येव तु निधोरणात् ॥ ४७ ॥ 
ठुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । विद्यात्मका एवेते स्वतनञ्ना मनश्रिदाद- 

यो5्मयः स्युने क्रियाशेषभूताः | तथाहि निधोरयति---“ते हेते विद्याचित 
एव इति | “विद्यया हेवेत एवंविदश्विता भवन्ति' इति च ॥ ४७ ॥ 

दर्यनाच ।॥। ४८ ॥ 

दृश्यते चेषां खातझये लिज्नलम् । तत्पुरस्ताइशितम् “लिब्ञभूयस्त्वात् 
(त्र० सू० ३।३।४४ ) इत्यत्र ॥ ४८ ॥ 

ननु लिज्नमप्यसत्यामन्यस्थां प्राप्तासाधक॑ कस्यचिदर्थस्थेत्यपास्य 
तत्पकरणसामर्थ्यो त्कियाशेषस्वमध्यवसितमित्यत उत्तरं पठति--- 

श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच न बाघः ॥ ४९ ॥ 
नेब॑ भ्रकरणसामशथ्योत्कियाशेषत्वमध्यवसाय खातद्यपक्षो बाधि- 

तव्यः । श्रुद्यादेबेलीयस्त्वातू । बलीयांसि द्वि प्रकरणाकुतिलिज्ञवाक्या- 
नीति खितं भश्ुतिलिब्नसूत्रे । तानि चेह स्वातझुयपक्ष साधयन्ति दृश्यन्ते। 
कथमू् | श्रुतिस्तावत् “ते हते विद्याचित एवं इति | तथा लिल्लम् 'स- 
वंदा सवोणि भूतानि चिन्वन्यपि खपते' इति। वथा वाक्यमपि “विद्या 

३ अगिवाल्यमिति दशमस्ाहो नामबेय,। 
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हबेत एवंविद्ख्विता भवन्ति' इति । “विद्याचित एवं! इति हि सावघार- 
णेय श्रुति: करियानुप्रवेशेडमीषामम्युपगम्यमाने पीडिता स्थात्। नन््य« 
वाह्मसाधनत्वाभिप्रायमिद्मवधारण्ं भविष्यति । नेत्युच्यते । तद॒भि- 
प्रायतायां द्वि विद्याचित इतीयता खरूपसंकीर्तनेनेब क्तत्वादनर्थकमव- 
घारणं भवेत् ! खरूपमेव ह्ेषामबाह्यसाधनमिति । अवाह्मसाधनस्वेडपि तु 
मानसग्रहवत्कियानुप्रवेशशझ्लायां तन्निवृत्तिफलठमवधारणमर्थवद्धविष्यति । 

तथा '“सख्पते जाप्रते चंबंविदे सर्वदा सवोणि भूतान्येतानम्मींश्रिन्बन्ति' 
इति सातत्यद्शनमेषां खातढ्येडबकल्पते । यथा सांपादिके वाक्प्राणमये- 
अप्रिहोत्रे आरणं तदा वाचि जुहोति--वाच॑ तदा प्राण जुहोति' ( कौ०- 
२॥५ ) इंति चोक्त्वोच्यते--'एते अनन्ते अम्नते आहुती जाग्च्च स्वपंश्व 
सततं---जुहोति” (कोषी० २।५) इति। तद्वत्। कियानुप्रवेशे तु 
क्रियाप्रयोगस्यास्पकालत्वेन न सातल्ेनेषां प्रयोग: कस्पेत । नचेदमर्थ- 
वादमात्रमिति न्याय्यम् । यत्र हि विस्पष्टो विधायकों लिड्गद्रिपलभ्यते 
युक्त तत्र संकीर्तनमात्रस्यार्थवादत्वमू । इह तु विस्पष्टविध्यन्तरानुपरूब्घे; 
संकीर्तनादेवेषां विज्ञानविधानं कल्पनीयम् । तन्च यथासंकीर्तनमेव 
कल्पयितुं शक्यत इति सातत्य दशनात्तथाभूतमेव कल्प्यते । ततश्व साम- 
थ्यादेषां खखातव्यसिद्धि; । एतेन “तद्यात्किचेमानि भूतानि मनसा संक- 
सल््पयन्ति तेषामेव सा कृति: इत्यादि व्याख्यातम् । तथा वाक्यमपि 

“एवंविदे' इति पुरुषविशेषसंबन्धमेवेषामाचक्षाणं न ऋतुसंबन्ध मृष्यते । 
तस्मात्खातक्यपक्ष एवं ज्यायानिति ॥ ४९ ॥ । 

अलुबन्धादिस्यः प्ज्ञान्तरश्थक्त्वव हू ध्त्व तदु क्तम् ॥%७० ॥ 

: इतश्य प्रकरणमुपम्रय खातवुय मनश्रिदादीनां प्रतिपत्तव्यम् | य- 

'त्करियावयवान्मनआदिव्यापारेष्वनुबन्नाति--- ते मंनसेदाधीयन्त मन- 

साचीयन्त  मनसेव ग्रहय अगृद्यन्त मनसाउस्तुवन्मनसा5शंसन्य- 

१ ते अमयः, अधीयन्त मनसबाधाने कुयोत् ॥। कालस्य छन्दस्यनियमः। प्रह्मा:- 

पात्राणि । अस्तुवन् स्तुवन्ति इत्यादिल्लेयम । 
३६ ब्रू७ सु७० 
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ल्िंच यज्ञे कर्म क्रियते यत्किच यज्षियं कर्म मनसेव तेघु तनन््मनो- 
मयेषु मनश्वित्सु मनोमयमेव क्रियते” इल्यादिना । संपत्फलो हयय- 
मनुबन्धः । नच प्रटक्षाः क्रियावयवा; सन््तः संपदा लिप्सितव्या: । 
बचात्रोद्वीथाद्यपासनवत्कियाद्जसंबन्धात्तदनुप्रवे शित्वमाशझ्लितव्य॑ श्रुति- 

बेरूप्यातू । नहत्र क्रियाज्ं किंचिदादाय तस्मिन्नदी नामाध्यव- 

सितच्यमिति वदति । षटत्रिंशत्सहस्राणि तु मनोवृत्तिभेदानादाय तेष्ब- 

म्ित्व॑ अ्रह्मदीश्व कल्पयति पुरुषयज्ञादिवत्। संख्या चेयं पुरुषायुषस्या- 
हःसु दृष्टा सती तत्संबन्धिनीषु मनोदृत्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम् । 
एवमनुबन्धात्खातक्य॑ मनश्विदादीनाम्ू । आदिशब्दादतिदेशाद्यपि यथा- 
संभव योजयितव्यम् । तथाहि---“तेषामेकेक एवं तावान्यावानसो पूर्व: 
इति क्रियामयस्याग्रेमाहात्म्य॑ ज्ञानमयानामेके कस्यातिदिशन्क्रियायाम ना- 

दरं दशेयति । नच सत्येव क्रियासंबन्धे विकल्पः पूर्वेणोत्तरेषामिति शर्क्य 
वक्तुम । नहि येन व्यापारेणाहवनी यधारणादिना पूर्वः क्रियायामुपकरोति 
तेनोत्तर उपक्तु शक्तुवन्ति । यत्तु पूर्वपक्षेवप्यतिदेश उपोद्टलक इत्युक्ते 
सति हि सामान्येडतिदेशः प्रवर्तत इति तद्स्मत्पक्षेउमित्वसामान्येनाति- 
देशसंभवात्पत्युक्तम । अस्ति हि सांपादिकानामप्यप्नीनामप्रित्वमिति । 
श्रुथयादीनि च कारणानि दशितानि | एवमनुबन्धादिभ्यः कारणेभ्यः 

स्वातवब्य मनश्रिदादीनाम् । श्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् । यथा प्रज्ञान्तराणि 

झाण्डिल्यविद्याप्रश्वतीनि खेन खेनानुबध्यमानानि प्रथगेव कर्म भ्यः प्रज्ञा- 
स्तरेभ्यश्वच स्वतञञाणि भवन्लेवमिति | दृष्टआावेष्टे राजसूयप्रकरणपढि- 
'ताया; प्रकरणादुत्कर्पो व्त्रयानुबन्धाद्राजयज्ञस्वाध॒राजसूयस्य । तदुक्त 
अथमे काण्डे--'ऋंत्रथायासिति चेन्न वर्णन्रयसंयोगात्ःर (जै० सू० ११ 

४७) इति ॥ ५० ॥ 

न सामान्यादप्युपलब्धेरेत्युवन्नहि लोकापत्तिः॥ ५१ ॥| 
यदुक्तं मानसवदिति तत्प्रत्युच्यते । न मानसग्रहसामान्याद्पि मन- 

३ अवेश्रित्ञान्नी इृष्टिः । 
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ख्विदादीनां क्रियाशेषत्व॑ कल्प्यम् । पूर्वोक्तिश्यः श्रु८्यादिहेतुभ्यः केवलपु- 
रुषार्थवोपलब्घे: । नहि किंचित्कस्यचित्केनचित्सामान्यं न संभवति । 
नच तावता यथाखं वेषम्यं निवर्तते | मत्युवत् । यथा “सवा एप एवं 
सृत्युये एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष: इति “अग्निवैं मृत्यु? (बरृ० ३२१०) 
इति चघाध्यादित्यपुरुययो: समानेडपि सृत्युशव्दप्रयोगे नाल्यन्तसा- 
स्यापत्ति: । यथा च असो वाव छोको गोतमाग्मिस्तस्यादित्य एव 
समित्' (छा० ५॥४।१ ) इत्र न समिदादिसामान्याहोकस्याप्रिभावा- 
पत्तिस्तद्दत् ॥ ५१ ॥ 

परेण च उाब्दस्य तादिध्ये भूयसत्वात््वनुबन्धः ॥ ५२॥ 
परस्तादपि “अय॑ वाव लोक एपोउग्रिश्वित: इल्यस्मिन्ननन्तरे ब्राह्मणे 

तादिष्य केवलविद्याविधित्व॑ शब्द्स्य प्रयोजन लक्ष्यते न शुद्धकर्माज्ञवि- 
घित्वमू । ततन्र हि---विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागता;। न 

तत्र दृक्षिणा यन्ति नाविद्वांससपस्थिन: इत्यनेन झ्छोकेन केवर्ल कर्म 
निन्दन्वियां च प्रशंसन्निदं गमयति । तथा पुरस्तादपि “यदेतन्मण्डर्ल 
तपति' इत्यस्मिन्त्राह्मणे विद्याप्रधानत्वमेव लक्ष्यते 'सोडमृतों भवति सृत्यु 

ह्स्यात्मा भवति? इति विद्याफलेनेवोपसंहाराज्न कर्मप्रधानता तत्सामान्या- 

दिहापि तथात्वम्। भूयांसरत्वग््यवयवाः संपादयितव्या विद्यायामिट्रेत- 
स्मात्कारणादपग्िनानुवध्यते विद्या न कमोद्गत्वात् । तस्मान्मनश्रिदादीनां 
केवलबियात्मकत्वसिद्धि: || ५२ ॥ 

३० ऐकात्म्याधिकरणम् । स्ू० ५३-५४ 
एक आत्मनः दारीरे' भावात् ॥ ५३ ॥ 

इह देहव्यतिरिक्तस्थात्मन: सद्भावः समथ्यते बन्धमोक्षाधिकारसि- 

ड्वये । नहमसति देहव्यतिरिक्तात्मनि परछोकफलाश्रोदना उपपदश्येरन्कस्य 

वा तह्यात्मत्वमुपदिश्येत । ननु शास्रप्रमुख एवं प्रथमे पादे शाख्रफलो- 

पोगयोग्यस्य देहृज्यतिरिक्तस्थात्मनो5सि्त्वमुक्तम् । सत्ममुक्ते भाष्यकृता 

नतु तत्नात्मासतत्वे सूत्रमस्ति | इद तु. खयमेव सूत्रकुता तद्स्तित्वमाक्षेप- 
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धुरःसरं प्रतिष्ठापितमू । इत एव चाकृष्याचार्येणं शबरस्वामिना प्रमाणं- 
रूछ्णे वर्णितम | अतएव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तत्न आत्मास्तित्वा- 
'भिधानप्रसक्तो शाशीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः कृतः । इह चेदं॑ चोदनालक्ष- 
णेषूपासनेषु विचायेमाणेष्वात्मास्तित्व॑ विचायेते ऋृत्सख़शाखशेषत्वप्रदश- 
'नाय । अपिच पूर्वस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोत्कपोभ्युपगमेन मनश्रिदादीनां 

पुरुषार्थत्व॑ वर्णितं कोडसों पुरुषों यदथों एते मनश्रविदादय इत्यस्थां प्रस- 

क्ताविदं देहव्यति रिक्तस्यात्मनो5स्तित्वमुच्यते । तदस्तित्वाक्षेपा्थ चेदमा- 

दिस सूत्रम् । आश्षेपपूर्विका हि परिहारोक्तिविंवक्षितेडर्थ स्थृणानिखनन- 
न्यायेन ह॒ढां बुद्धिम॒ुत्पादयति । अत्रेके देहमात्रात्मदर्शिनो छोकायतिका 
देहव्यतिरिक्तस्थात्मनोउभाव॑ मन््यमाना: समस्तव्यस्तेषु बाह्मेषु प्रथिव्या- 

दिष्वदृष्टमपि चेतन्यं शरीराकारपरिणतेषु भूतेपु स्थादिति संभावयन्तस्ते- 
भ्यश्वेतन्य मदशक्तिवछिज्ञानं चेतन््यविशिष्टः कायः पुरुष इति चाहुः । 
न खगेगमनायापवर्गंगमनाय वा समर्थों देहव्यतिरिक्त आत्मास्ति यकृत 
चेतन्यं देहे स्यात्। देह एवं तु चेतनश्रात्मा चेति प्रतिजानते । द्वेतुं 
चाचक्षते शरीरे भावादिति । यद्धि यस्मिन्सति भवय्यसति च न भवति 

तत्तद्धम॑त्वेनाध्यवसी यते यथाउप्रिधमोवोष्ण्यप्रकाशौ । प्राणचेष्टाचैतन्यस्थू- 
द्यादयश्वात्मधर्मत्वेनाभिमता आत्मवादिनां ते5प्यन्तरेव देह उपलभ्यमाना 
बद्टिग्बानुपलभ्यमाना असिद्धे देहव्यतिरिक्ते धर्मिणि देहधमों एवं भवि- 
तुमहेन्ति । तस्मादव्यतिरेको देहादात्मन इति ॥ ५३ ॥ 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--- 

व्यतिरेकस्तद्भावा भावित्वान्न लतूपलब्धिवत् ॥ ५४ ॥ 
नत्वेतद्स्ति यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति। व्यतिरेक एवास्य 

देहाद्भवितुमहति तद्भावाभावित्वात् । यदि देहभावे भावादेहधर्मत्वमात्म- 
धर्माणां मन्येत ततो देददभावेउप्यभावादतद्धर्मत्वमेवैषां कि न मन्येत । 
देहधर्मवे लक्षण्यात् । ये हि देदधमों रूपादयस्ते यावद्वेह भवन्ति । प्राण- 

५ >> नी तल ली लन। जज "पा त*धघ 7 

१ उद्धार उपरमः | 



भ्रथि, ३१ सू, ५५] ठतीयाध्याये ढुतीयः पाद:। 2२५ 

चरेष्टादयस्तु सत्यपि देद्दे मतावस्थायां न भवन्ति । देहधमाश्व रूपादय: 
परेरप्युपलम्यन्ते नत्वात्मधर्माशैतन्यस्म॒आदयः | अपिच सति दि तावदेदे 
जीबदबस्थायामेषां भाव: शक्ष्यते निश्वेतुं नत्वसत्यभावः | पतितेडपि 
कदाचिद्स्मिन्देहे देहान्तरसंचारेणात्मथमों अनुवर्तेरन् | संशयमात्रेणापि 
परपक्षः प्रतिषिध्यते । किमात्मक च पुनरिद् चैतन्य मन्यते यस्य भूतेभ्य 
उत्पत्तिमिच्छतीति परः पयेनुयोक्तव्यः। नहि भूतचतुष्टयव्यतिरेकेण 
लोकायतिक; किंचित्तत्तवं प्रयेति । यदनुभवनं भूतभौतिकानां तन्चैतन्य- 
मिति चेत् । तर्हि विषयत्वात्तेषां न तद्धर्मत्वमश्रवीत खात्मनि क्रियावि- 
रोधात् । नह्यप्रिरुष्ण: सन्खात्मानं दहति । नहि नटः शिक्षितः सनन््ख- 
स्कन्धमधिरोक्ष्यति । नदह्दि भूतभोतिकधमेंण सता चैतन्येन भूतभौति- 
कानि विषयीक्रियेरन् । नहि रूपादिभिः स्वरूप पररूपं वा विषयी- 
क्रियते । विषयीक्रियन्ते तु बाह्माध्यात्मिकानि भूतभौतिकानि चैतन्येन । 
अतश्व यथेवास्था भूतभोतिकविषयाया उपलरूब्घेभोवोडभ्युपगम्यत एवं 
व्यतिरेको 5प्यस्थास्ते भ्यो भ्यु पगन्तव्य; । उपछब्धिखरूप एवं च न आत्मे- 
टदात्मनो देहव्यतिरिक्तत्वम् । नित्यत्व॑चोपलब्घेरेकरूप्यात्ू । अहमिदम- 
द्राक्षमिति चावस्थान्तरयोगेडप्युपलब्थृत्वेन प्रत्मिज्ञानात् । स्मृत्याद्युपप- 
तेश्व । यत्तक्ते शरीरे भावाच्छरीरघर्म उपलब्धिरिति तद्ठर्णितेन प्रकारेण 
प्रत्युक्तम् । अपिच सत्सु अ्रदीपादिषृपकरणेषृपलब्धिभेवत्यसत्सु न भवति | 
नचैतावता ग्रदीपादिधर्म एबोपलब्धिभवति | एवं सति देह उपलब्धिम- 
वतद्यसति च न भवतीति न देह॒धर्मो भवितुमहति । उपकरणत्वमात्रेणापि 
प्रदीपादिवद्देहो पयोगोपपत्ते: । नचाल्यन्तं देहस्योपछब्धावुपयोगो5पि दृश्यते 
निश्वेष्टेवप्यस्मिन्देदे खप्ने नानाविधोपडब्धिदशनात् । तस्मादुनवर्य देहज्य- 
तिरिक्तस्थात्मनोडस्तिस््वम् ॥| ५४ ॥ 

२३१ अद्भावबद्धाधिकरणम् | छू० ५५-५६ 
अज्ञवबद्धास्तु न शाखा हि प्रतिवेदन ॥ ५७॥ 

समाप्ता प्रासब्विकी कथा, संप्रति तु प्रकृतामेवानुवर्तीमहे--“ओमिले- 
तदक्षरमुद्रीथमुपासीत” (छा० १॥१॥१ ) “छोकेषु पर्चविध सामोपा- 
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सीत” (छा० २।२।१ ), “उक्थमुक्थमिति वै श्रजा वबदन्ति तदिदमेषो- 
क्थम्”, “इयमेव प्रथिवी', “अय॑ वाव छोक एषोउप्रिश्वितः” इत्येबमाद्या 
य॑ उद्गीथादिकर्माद्गावबद्धा: प्रत्यया: शतिवेद॑ शाखाभेदेषु विद्वितास्ते 

तत्तच्छाखागतेष्वेवोद्री थादिषु भवेयुरथवा सर्वशाखागतेष्विति विषयः 
प्रतिशाख च खरादिभेदादुद्वीथादिभेदानुपादायायमुपन्यासः । कि ताब- 

त्पाप्म । खशाखागतेष्वेवोद्रीथादिषु विधीयेरज्निति । कुतः---संनिधा- 

नात् । “उद्गीथमुपासीत' (छा० १।१।१) इति हि सामान्यविहितानां 

विशेषाकाह्ायां संनिकृष्टेनेव खशाखागतेन विशेषेणाकाहडादिनिवृत्तेः । 
तद॒तिलट्नेन शाखान्तरविहितविशेषोपादाने कारण नास्ति । तस्मात्रति- 

शाखं व्यवस्थेति । एवं प्राप्ते त्रवीतद्यद्ञावबद्धास्विति | तुशब्द्ः पक्ष व्याव- 

तैयति । नेते प्रतिवेदं खवशाखास्वेव व्यवतिप्ठरन । अपितु सर्वशाखास- 
नुवर्तेरत । कुत:--उद्बीथादिश्रुयविशेषात् । खशाखाव्यवस्थायां ह्द्गीथ- 

मुपासीतेति सामान्यश्रुतिरविशेषप्रवृत्ता सती संनिधानवशेन विश्ेषे 
व्यवस्थाप्यमाना पीडिता स्थातू । नचतन्न्याय्यम् । संनिधानातु श्रुतिबं- 

लीयसी । नच सामान्याश्रय: प्रद्ययो नोपपद्मते । तस्मात्खरादि- 
भेदे सलत्प्युद्वीथत्वायविश्वेषात्सरव शा खागतेष्वेबोद्री था दिष्वेवंजातीय का: 
प्रत्ययाः स्युः ॥ ५५ ॥ 

मआ्नादिवद्वाउविरोधः ॥ “*६ ॥ 
अथवा नैवात्र विरोधः शह्डितव्यः | कथमन्यश्ञाखागतेपूद्रीथादिष्व- 

न्यशाखाविहिता: प्रयया भवेयुरिति। मश्नादिवदविरोधोपपत्तेः । तथादि 
मञ्नाणां कर्मणां गुणानां च शाखान्तरोत्पन्नानामपि शाखान्तर उपसंप्रहो 
दृश्यते । येषामपि हि शाखिनां कुटरुरसीत्यइमादानमश्नो नाम्नातस्तेषाम- 
प्यसो विनियोग्से दृश्यते कुक्रुटोडसीत्यइमानमादत्ते कुटरुरसीति वेति। 
येषामपि समिदादयः प्रयाजा नाम्नातास्तेषामपि तेषु गुणविधिराज्नायते--- 
ऋतवनबो- के अयाजा: संग्रानत्ष होतज्या:” इति । तथा येषामपि “अजों5प्री- 

पोमीयः' इति जातिविशेषोपदेशों नास्ति तेषामपि तद्विषयों मन्वर्ण 
! उपलभ्यते--/छागस्य वपाया मेदसो5नुजमूद्दि! इति | था बेदान्वरोत्प 

१ समानत्र समानदेशे ॥ 
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ज्ञानामपि “अम्नेवेहोंत्र वेरध्वरम! इत्येवमादिमआपणां वेदान्तरे परिग्रहो 
दृष्ट; । तथा बह्नचपठितस्थ सूक्तस्य “यो जात -एय अथसो मनखान 
(ऋ० सं० २६७) इत्यस्थ “अध्वयेवे सजनीय॑ शस्यम्' इत्यत्र परिगप्रहों 
दृष्ट; । तस्माय्थाश्रयाणां क्माज्नानां सर्वत्रानुवृत्तिरेवमाश्रितानामपि प्रत्य- 
यानामितद्यविरोध: ॥ ५६ ॥ कु 

३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरणम् । स्ू० ५७ | 
सूजन: ऋतुवज़यायस्त्वं तथाहि दशेयति ॥ ५७॥ 

“प्राचीनशाल ओपमन्यव:' (छा० ५१११ ) इल्स्यामाख्यायिकायां 
व्यस्तस्य समस्तस्य च वैश्वानरस्पो पासने श्रूयते। व्यस्तोपासन तावतू् “औप- 
मन्यव कं त्वमात्मानमुपास्स इति दिवमेव भगवों राजन्निति होबाचेष वे 

सुतेजा आत्मा वेश्वानरो य॑ त्वमात्मानमुपास्से' (छा० ५।१२॥१ ) इत्यादि। 
तथा समस्तोपासनमपि “तस्य हू वा एतस्थात्मनो वेश्वानरस्य मूर्चेब झुते- 

जाश्नक्ष॒विश्वरूप: प्राण: प्रथग्वत्मोत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयि३ 
प्रथिव्येव पादों! (छा० ५।१८॥२ ) इत्यादि । तत्र संशय;--करिमिहो 
भयधाप्युपासन स्याब्यस्तस्य समस्तस्थ चोत समस्तस्येवेति । कि ताबता- 

प्तम् । भ्रयवयव॑ सुतेज:प्रभ्नतिपूपास्स इति क्रियापदश्रवणात् “तस्मात्तव 

सुंतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते' (छा० ५।१२॥१ ) इत्यादिफलभेदश्रवणाश्र॒ 
व्यस्तान्यप्युपासनानि स्युरिति प्राप्तमू । ततोंडमिधीयते--भूम्नः पदार्थों 
पचयात्मकस्य समस्तस्य वैश्वानरोपासनस्थ ज्यायस्त्व॑ प्राधान्यमस्मिन्वा- 

क्ये विवक्षितं भवितुमहेति न ग्रत्येकमवयवोपासनानामपि । ऋतुवत् । 

यथा कतुषु दर्शपूर्णमासप्रश्नतिषु सामस्येन साह्नप्रधानप्रयोग एवैको 

विवक्ष्यते न व्यस्तानामपि प्रयोगः प्रयाजादीनाम् । नाप्येकदेशाड्रयु-: 
क्तस्य प्रधानस्थ तद्वत् । कुत एतद्धूमैव ज्यायानिति । तथाहि श्रति- 
भून्नो ज्यायस्तं दशयति एकवाक्यतावगमात् । एकं हीद. वाक्य; 

तल ड:स+स:ीाीसी न आ>त+न«मनट 2 

१-अंध्वर्यवे तंत्कतृकप्रयोगाथ॑ सजनीय॑ 'सजनासः' इंलेतेंनोपलक्षिते सूक्के शर्स 

शंसनीयमित्यर्थथ। /  '* हर ह ह 
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वेशधानरविद्यांविषयं॑ पोौवोपयोछोचनात्तीयते । तथाहि--प्राचीनशा- 
रप्रश्धतय उद्यालकावसाना; षड्ऋषयो बवेश्वानरविद्यायां परिनिष्ठामप्र- 
तिपद्ममाना अश्वपर्ति केकेयं राजानमभ्याजग्मु रित्युपक्रम्ये के कस्पपेरु- 
पास्थ॑ युप्रश्नतीनामेकैक आ्वयित्वा 'मूधो त्वेष आत्मन इति होवाच' 
(छा० ५।१२२) इल्यादिना मूधोदिभावं तेषां विद्धाति ! “मूधों ते 
व्यपतिष्यदय्न्मां नागमिष्य:' (छा० ५।१२॥२ ) हव्यादिना च व्यस्तो- 
पासनमपवद॒ति । पुनश्च व्यस्तोपासन व्यावत्य समस्तोपासनमेवानुवत्य- 
“स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति' (छा० ५११८१ ) 
इति भूमाश्रयमेव फर्ं दशयति । यत्तु प्र्येक सुतेजःप्रभुतिषु फढसे- 
दुश्रवर्ण तदेवं सत्यज्ञफलानि प्रधान एवाभ्युपगतानीति द्रष्टव्यम | तथो- 
पास्स इत्यपि प्रत्यवयवमाख्यातश्रवर्ण परामिप्रायानुवादार्थ न व्यस्तोपा- 
सनविधानार्थम् । तस्मात्समस्तोपासनपक्ष एवं श्रेयानिति । केचिक्ष्बत्र 
समस्तोपासनपक्ष॑ ज्यायांसं प्रतिघ्ताप्य ज्यायस्ववचनादेव किल व्यस्तोपा- 
सनपक्षमपि सूत्रकारोइलुमन्यत इति कथयन्ति । तदयुक्तम् । एकवाक्य- 
ताबेगती सत्यां वाक््यभेदकल्पनस्थान्याय्यत्वात् । “मूधों ते व्यपतिष्यत्' 
(छा० ५।१२।२) इति चेवमादिनिन्दावचनविरोधात्। रपष्टे चोपसं- 
हारस्थे समस्तोपासनावगमे तदभावस्य पूर्वपक्षे वक्तुमशक्यत्वातू । 
सौत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्थ प्रमाणवत्त्वाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानत्वात् ॥५७॥ 

३३ शब्दादिभेदाधिकरणम् । छू० ५८ 
नाना दाब्दादिनेदात् ॥ ५८ ॥ 

पूर्वस्मिन्नधिकरणे सत्यामपि सुतेज:प्रशृतीनां फलसेद्शुती समस्तोपा- 
सन ज्याय इत्युक्तमू। अतः श्राप्ता बुद्धिरन्यान्यपि मिन्नशुतीन्युपासनानि 
समस्योपाशिष्यन्त इति । अपिच नेव वेयाभेदे विद्याभेदो विज्ञातुं शक्यते । 
वेय॑ द्वि रूप विद्याया द्रव्यदेववमिव यागस्य। वेयशैक एवेश्वर: श्रुतिनाना- 
त्वेधप्यवगम्यते “मनोमयः प्राणशरीर:? (छा० ३।१४।२ ) कं अक्ष ख॑ 
श्रद्ष (छा० ४१०५) 'सत्यकामः सत्संकल्प: (छा० ८।१॥५ ) 
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इत्येवमादिषु । तथा एक एवं प्राण: “प्राणो बाव संवरगें?” ( छा० 
४।३।३ ) ्राणो वाब य्येष्ठश्व श्रेष्ठश्च' (छा० ५।१॥१) 'आणो ह 
पिता प्राणो माता (छा० ७।१५।१) इत्येबमादिषु | वेश्रेकत्वाश 
विद्येकत्वम्। श्रुतिनानात्वमप्यस्मिन्पक्षे गुणान्तरपरत्वान्नानर्थमम् । 
तस्मात्खपरशाखाविहितमेकवेद्यव्यपाश्रय॑ गुणजातमुपसेहर्तठ्य॑विद्याका- 

रूयाोयेति । एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यत नानेति । वेद्याभेदेष्प्येवंजातीयका 
विद्या मिन्ना भवितुमहेति । कुत:--शब्दादिभेदात् । भवति हि शब्द- 
भेदः वेद 'उपासीत' “स ऋतु कुर्बात' (छा० ३।१४।१) इहयेव- 

मादि: । शब्दभेदश् कर्मभेदहेतुः समधिगतः पुरस्ताच्छव्दान्तरे कर्मभेदः 
कृतानुबन्धत्वादेति । आदिम्नहणाह्ुणादयोडपि यथासंभव भेदहेतवों 
योजयितव्या: । ननु वेदेत्यादिषु शब्दभेद एवावगम्यते न यजतीलादि- 
बदर्थभेदः सर्वेषामेबैषां मनोवृत्त्यर्थव्वाभेदात्ू अथौन््तरासंभवाद्थ । 
तत्कर्थ शब्क्भेदादवियाभेद इति । नेष दोष: । मनोवृत्त्यर्थत्वामेदेडप्यनुब- 
न्धभेदाहेद्रभेदे सति विद्याभेदोपपत्ते:। एकस्यापीश्वरस्पोपास्यस्य प्रति- 
प्रकरण व्यावृत्ता गुणा; शिष्यन्ते | तथैकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्य- 
स्थाभेदे उप्यन्यार ग्गुणोडन्यत्रोपासितव्यो वन््या र ग्गुणश्वान्यत्रेयवम नु बन्ध- 

भेदाद्ेग्रभेदे सति विद्याभेदो विज्ञायते | नचात्रेको विद्याविधिरितरे गुण- 
विधय इति शकक््यं वक्तुमू। विनिगसनायां देत्वभावात् । अनेकत्वाश्च 

प्रतिग्रकरण गुणानां प्राप्तविद्यानुवादेन विधानानुपपत्तेः । नचास्मिन्पक्षे 

समानाः सन्त: सत्यकामादयों गुणा असकृच्छावयितव्या; । प्रतिप्रकरण 

चेद॑कामेनेदमुपासितव्यमिद्ंकामेन चेदमिति नेराकाड्क्ष्यावगमान्नैकवा- 

क्यतापत्ति; । नचात्र वैश्वानरविद्यायामिव समस्तचोदनापरास्ति यद्वलेन 

प्रतिप्रकरणवर्तीन्यवयवोपासनानि भूत्वैकवाक्यतामिथुः । वेयेकत्वनिमित्ते 
व विशैकत्वे सर्वत्र निरद्कुशे प्रतिज्ञायमाने समस्तगुणोपसंदहारो5शक्यः 

प्रतिज्ञायेत । तस्मात्सुप्ठच्यते नाना शब्दादिभेदादिति । स्थिते चेतसिमिन्न- 

धिकरणे सर्ववेदान्तप्रययमिदयादि द्रष्टव्यम् ॥। ५८ ॥ 
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३४ विकल्पाधिकरणम् । सू० ५९ 
विकल्पो5विशिष्टफलत्वात् ॥ ५९॥ 

खिते विद्याभेदे विचायेते किमासामिच्छया समुच्चयो विकल्पों वा 

स्थात् , अथंवा विकल्प एवं नियमेनेति । तत्र स्थितत्वात्तावहिय्ाभेदस्य 
न समुश्चयनियमे किंचित्कारणमस्ति । नमु भिन्नानामप्यप्रिहोत्रदशेपूणे- 
मासादीनां समुच्चयनियमों दशयते। नष दोषः:। निलयताश्रुतिर्हि तत्र 

कारण नेवं विद्यानां का्चित्नितद्यताश्रुतिरस्ति । तस्मान्न समुच्चयनियमः । 
नापि विकल्पनियमः । विद्यान्तराधिकृतस्य विद्यान्तराप्रतिषेघात् । पारि- 
झऔोष्याद्राथाकाम्यमापयते । नन्वविशिष्टफलत्वादासां विकल्पो न्याय्यः। 
तथाहि---“मनोमय: प्राणशरीरः' (छा० ३।१४।२ ) “कं ब्रह्म खं त्रह्म' 
(छा० ४।१०।५ ) सित्यकामः सत्यसंकल्प: (छा० ८।१।५ ) इस्ये- 
धमायास्तुल्यवदीश्वरप्राप्रिफला छक्ष्यन्त । नेष दोष: | समानफलेप्वपि 
खर्गादिसाधनेएु कर्मसु याथाकाम्यद्शनात् । तस्माद्याथाकाम्यप्राप्तावु- 
ज्यते विकल्प एवासां भवितुमह॑ति न समुच्चय: । कस्मात् । अविशिष्ट- 
फलत्वातू । अविशिष्ट ह्यासां फलमुपास्यविषयसाक्षात्करणम् । एकेन 
चोपासनेन साक्षात्कृत उपास्ये विषय ईश्वरादो हवितीयमनर्थकम् | अपि 
चासंभवः । साक्षात्करणस्थ समुच्चयपक्षे चित्तविश्षेपद्वेतुत्वात् । साक्षात्क- 

रणसाध्यं च विद्याफर्ल दशेयन्ति श्रुववः--“यस्य स्थादद्धा न विचिकि- 
त्सास्त' (छा० ३।१४।४ ) इति, देवों भूल्वा देवानप्येति (ब्ू० 

(सदा तडद्भावभावित: ( ८।६ ) 

इल्येवमाद्याः । तस्मादविशिष्टफलानां विद्यानामन्यतमामादाय तत्पर 
स्थाद्यावदुपास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फल प्राप्तमिति ॥ ५९ | 

३५ काम्याधिकरणम् । सू० ६० 

काम्यास्तु यथाकाम समुची येरज्न वा पूवहेत्वभावात् ॥९०॥ 
अविशिष्टफलत्वादिद्यस् प्रत्युदाहरणम् । यासु पुनः काम्यासु विद्यासु 

स्तय एतसमेव कायु. दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति' ( छा० 
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३।१५२) 'स यो नाम अल्लेत्युपास्त यावन्नान्नो गत तत्रांस्स यथाका* 
मचारो भवति' (छा० ७)१।५ ) इति चैवमाद्यासु क्रियावद्रष्टेनात्म- 
नात्मीय॑ फछ्ुं साधयन्तीषु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति। ता यथाकार्म 
समुच्चीयेरज्न वा समुच्चीयेरन्पूर्वहेत्वभावात् । पूर्वस्याविशिष्टफलत्वादिद्यस्य 
विकल्पदेतोरभावात् ॥ ६० ॥ । 

३६ यथाश्रयभावाधिकरणम् । सू० ६१-६६ 
अड्लेषु यथाशक्षयभावः ॥ ९१ ॥ 

कमाज्ञेपूद्रीथादिषु य आश्रिताः प्रत्यया वेद्त््रयविहिताः कि ते समु- 

श्वीयेरन्किवा यथाकाम स्युरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह.। ययैवैषा- 
साश्नयाः स्तोत्रादयः संभूय भवन्तेवं प्र्या अपि आश्रयतत्रत्वात्रल्- 
यानाम्॥ ६१ ॥ 

शिष्टेश्व ॥ ९२॥ ट 
यथा वाश्रया; स्तोत्रादयस्निषु शिष्यन्त एवमाश्रिता अपि प्रद्ययाः | 

नोपदेशक्ृतोडपि कश्चिद्विशेषो5्नानां तदाश्रयाणां च प्रययानामित्यर्थ: 8 २। 

समाहारात् ॥ ६९३ ॥ | 

'होठपदनाड्ैवापि दुरुढ्रीथमनुसमाहरति' (छा० १।५।५) इति च 

प्रणवोद्रीयैकल्वविज्ञानमाहास्म्यादुद्गराता खकर्मण्युसन्न क्षतत होत्रात्कर्मणः 
प्रतिसमाद्धाती ति ब्रुवन्वेदान्तरोदितिस्य प्रत्ययस्य वेदान्तरो दितपदार्थ संबन्ध- 

सामान्यात्सर्ववेदोदितप्रद्ययोपसंहारं सूचयतीति लिड्डदशेनम् ॥ ६३॥ 

गुणसाधारण्यश्रतेश्व ॥ ६४ ॥ 

विद्यागु्ण च विद्याश्रयं सन्तमोंकार वेद्त्रयसाधारण श्रावयति-तेनेयं 

न्रयी विद्या वर्ततः ओमिद्याश्राववद्योमिति शंसत्योमित्युद्रायति (छा० 

१११॥९ ) इति च। ततश्वाश्रयसाधारण्यादाश्रितसाधारण्यमिति . लिल्ल- 

दुृशनमेव । क्षथवा गुणसाधारण्यश्रुतेश्रेति । यदीमे कर्मगुणा उद्गीथा- 

दय; सर्वे सर्वप्रयोगसाधारणा न स्थुने स्थात्ततस्तदाभश्रयाणां अल्ययानों 
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सहमभावः । ते तू द्वीथादयः सवाज्भग्राहिणा प्रयोगवचनेन सर्घे सर्वप्रयोग- 
साधारणाः श्राव्यन्ते । ततश्वाश्रयसहभावात्प्र्ययसहभाव इति ॥ ६४ ॥ 

न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६९७॥ 
न वेति पश्षव्यावर्तनम् | न यथाश्रयभाव आश्रितानामुपासनानां भवि- 

तुमहेति । कुतः:---तत्सहभावाश्रुते: । यथा हि त्रिवेदीविहितानामन्ञानां 
स्ोत्रादीनां सहभावः श्रुयते---'महं वा गृहीत्वा चमस॑ वोजन्नीय स्तोन्रमु- 

पाकरोति स्तोत्रमनुशसति प्रस्तोतः साम गाय होतरेतद्यज' इल्यादिना। 
नेबमुपासनानां सहभावश्ुतिरस्ति । नल प्रयोगवचन एपां सहभावं 
प्रापयेत्। नेति ब्रमः--पुरुषार्थत्वादु पासनानाम् | प्रयोगवचनों हि 
ऋत्वथोनामुद्वीधादीनां सहभाव॑ भापयेत् । उद्वीथाद्यपासनानि ऋत्वयथों- 
अयाण्यपि गोदोहनादिवत्पुरुषाथोनीत्यवोचाम “प्रथर्ध्यप्रतिबन्ध: फलम' 
(ज्ञु० सू० ३।३।४२ ) इत्यत्र | अयमेव चोपदेशाश्रयों विशेषो5द्जानां 
तदाल्म्बनानां चोपासनानां यदेकेषां ऋत्वर्थत्वमेकेषां पुरुषार्थत्वमिति । 
परं व लिड्जद्दृवमकारणमुपासनसहभावस्य श्रुतिन्यायाभावात् । नच 

प्रतिप्रयोगमाश्रयकात्क॒र्यो पसंहारादाश्रितानामपि तथात्व॑ विज्ञातुं शक्यम् । 
अतत्प्रयुक्तत्वादुपासनानाम् । आश्रयतञ्आण्यपि ह्यपासनानिं काममसाश्रया- 
भावे सा भूवन्न त्वाश्रयसहभावेन सहभावनियममहंन्ति तत्सहभावाश्रु- 
तेरेब । तस्माद्यथाकाममेवोपासनान्यनुष्ठीयेरन | ६५ ॥ 

मा दशोेनाच ॥ ६६ ॥ 
यति च श्रुतिरसदभाव॑ प्रद्मयानामू--“एवंविद्ध वै अद्या यज्ञ 

यजमान सर्वाश्वर्तिजोडमिरक्षति' (छा० ४१७१० ) इति। सर्वश्र- 
व्ययोपसंद्ारे द्वि सर्वे सर्वविद्: इति न विज्ञानबता त्रद्मणा परिपाल्यत्व- 
मितरेषां संकीर्लेत । तस्माद्ययाकाममुपासनानां समुश्ययो विकल्पों वेति 
॥ ६६ ॥ इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमच्छक्रभगवत्पूज्यपाद- 
कऋतौ भ्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये रृतीयाध्यायस्य ठृतीय; पाद३ ॥ ३ ॥ 



अधि. १ स्ृ. २ ] ठृतीयाध्याये चतुर्थः पादः । ध्र्ह्डृ 

तृतीयाध्याये चत॒र्थः पादः । 
[ अन्न निर्गुणविद्याया अन्तरड्बहिरज्शसाधनविचारः ] 

१ पुरुषाथोधिकरणम् | छू० १-१७ 
पुरुषार्थोइतःशब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥ 

अथेदानीमोपनिषद्मात्मज्ञानं किमधिकारिद्वारेण कर्मण्येवानुप्रवि- 
शत्याहोखित्खतत्रमेव पुरुषार्थशाधनं भवतीति मीमांसमानः सिद्धान्तेनेव 
तावदुपक्रमते पुरुषार्थोडत इति । अस्मादेदान्तविहितादात्मज्ञानात्खतत्रा- 
त्पुरुषार्थ: सिद्धतीति बादरायण आचार्यों मन््यते । कुत एतद्वगम्यते 

शब्दादियाह । तथाहि---“तरति शोकमात्मवित!ः (छा० ७॥१॥३ ), 

धस यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेत भवति! (मु० ३।२।९), “त्रह्म- 
विदाप्रोति परम'॑ (तै० २।१।१ ), “आचायेवान्पुरुषो वेद तस्य ताव- 
देव चिरं यावन्न विमोक्ष्येब्ध संपत्स्सरे (छा० ६।१४।२ ) इति, ध्य 
आत्माउपहतपाप्मा' (छा० ८।७)१ ) इत्युपक्रम्य 'सर्वाश्व॒ छोकाना- 
प्रोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति' (छा० ८।७।१ ) 
इति, “आत्मा वा भरें द्रष्टव्यःः (बृ० ४।५।६ ) इत्युपक्रम्य 'एतावद्रे 
खल्वमृतत्वम्! (डृ० ४।५।१५) इलेबंजातीयका श्रुति; केबलाया विद्याया: 
पुरुषार्थहितुत्व॑ श्रावयति ॥ १ ॥ 

अथात्र प्रद्मवतिष्ठ ते--- 

दोषत्वात्पुरुषार्थवादो यथा5न्येष्विति जैमिनिः ॥ २॥ 
कतैत्वेनात्मनः कर्म शेषत्वात्तद्िज्ञानमपि त्रीहिप्रोश्षणादिवद्विषयद्धारेण 

कर्म संबन्ध्येवेद्यतस्तस्मिन्नवगतप्रयोजन आत्मज्ञाने या फलश्रुतिः सार्थवाद 
इति जैमिनिराचार्यो मन्यते यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकर्मछु “यस्यथ पणेमयी 

जुहृभवति न स पाप« फछोक< शणोति। यदड्ले चक्षुरेष भ्रातृव्यस्थ वृद्ढे। 
यत्रयाजात्॒याजा इज्यन्ते वर्म वा एतद्यज्ञस्य क्रियते वर्म यजमानस्थ 

आहव्याभिभू्ें इस्ेबंजातीयका फलश्रुतिरर्थवाद्ः । तद्वत् । कर्थ पुनर- 

स्थानार भ्याधीतस्थात्मज्ञानस्थ प्रकरणादीनामन्यतमेनापि हेतुना. बिना ऋतु- 
३७ ब्र० सू० 



४३४ प्रह्मसेत्रशा क्रभाष्यम् । [अधि. १ सू. ५ 

प्रवेश आशक्षघते। कठेद्वारेण वाक्यात्तद्विज्ञानस्य क्रतुसंबन्ध इति चेत् । न। 
वाक्याद्विनियोगाजुपपत्ते:। अव्यभिचारिणा द्वि केनचिट्दा रेणानारभ्याधीता- 
नामपि वाक्यनिमित्तः ऋतुसंबन्धो5बकल्पते । कतो तु व्यभिचारि द्वारं लो- 
किकवैदिककर्म साधारण्यात् । तस्मान्न तहारेणात्मज्ञानस्य ऋतुसंबन्धसिद्धि- 
रिति। न । व्यतिरेकविज्ञानस्य वेदिकेभ्यः कर्म भ्योउन्यत्रानुपयोगात् । नहि 
देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानं छोकिकेषु कर्मसूपयुज्यते । सर्वथा दृष्टार्थप्रवृत्त्युपप- 
त्तेः । वेदिकेषु तु देहपातोत्तरकालफलेपु देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानमन्तरेण प्रव्न- 
त्तिनोपपद्यत इत्युपयुज्यते व्यतिरेकविज्ञानमू। नन््वपहतपाप्मत्वादिविशे- 
षणादसंसायोत्मविषयमोपनिषद्ं दशेनं न प्रवृक्ष्यइ्रं स्यात्। न । प्रिया- 
दिसंसूचितस्य संसारिण एवात्मनो द्रष्टव्यत्वेनोपदेशातू । अपहतपाप्म- 
त्वादि विद्ेषणं तु स्तुत्यर्थ भविष्यति । नन्ु तत्र तत्र प्रसाधितमेतद्धि- 
कमसंसारि त्रह्म जगत्कारणं तदेव च संसारिण आत्मनः पारमार्थिक 
खरूपमुपनिषत्सूपदिश्यत इति। सं प्रसाधितं तस्यैब्र तु स्थूणानिखनन- 
वत्फलद्वारेणाक्षेपसमाधाने क्रियेते दाह्योय ॥ २ ॥ 

आचारदरशंनात् ॥ ३ ॥ 
“जनको ह् वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे! (बृ० ३।१।१ ), “यक्ष्यमाणो 

वे भगवन्तो5हमस्मि (छा० ५।११॥५) इत्यवमादीनि बअह्मविदा- 
मप्यन्यप रेषु वाक्येषु कर्मसंवन्धद्शनानि भवन्ति। तथोद्दालकादीनामपि 

पुत्रानुशासनादिदशेनाद्वाहेस्थ्यसंबन्धो5वगम्यते । केवलाघेज्ज्ञानात्पुरुषा- 
र्थसिद्धिः स्थात्किमर्थमनेकायाससमन्वितानि कमाणि ते कुयुः “अर्के 
चेन्मघु विन्देत किमर्थ पर्वत त्रजेत' इति न््यायात् ॥ ३ ॥ 

तऋछतेः ॥ ४ ॥ 
“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तरं भवति” (छा० 

१।१।१० ) इति च॑ कर्मशेषत्वश्रवणाद्विद्याया न केवलायाः पुरुषार्थ- 
इतुत्वम् ॥ ४ ॥ 

समन्वारम्भणात् ॥ ५ ॥ 
(त॑ विद्याकमेणी समन्वारभेते' (ब्ृ० ४।2०।२) इति च॒ विद्याकर्मणों 

फलारमस्मे सहकारित्वदशेतान्न स्वातऊुयं वियायाः ॥ ५ ॥ 



अधि. १ सू, ८] तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः । ४३५ 

तद्दतो विधानात् ॥ ६॥ 
'आचायेकुलाद्देदमधीय यथाविधानं गुरोः कमोतिशेषेणामिसमावृल 

कुटुम्बे शुचो देशे खाध्यायमधीयान: (छा० ८।१५।१) इति चैबं- 
जातीयका श्रुतिः समस्तवेदार्थविज्ञानवतः कर्माधिकारं दृशयति तस्मादपि 
न विज्ञानस्थ खातब्येण फलहेतुत्वमू । नन्वत्राधीयेव्यध्ययनमात्र वेदस्य 
श्रयते नार्थविज्ञानम् । नेष दोष: । दृष्टार्थत्वाद्देदाष्ययनमथोंबबोधपयेन्त- 
मिति खितम्॥ ६ ॥ 

नियमाच ॥ ७॥ 
(करर्वश्नेचेद कमोणि जिजीविषेच्छत समा: । एवं त्वयि नान््यथेतोदस्ति 

न कर्म लिप्यते नरे' (ईशा० २) इति। तथा 'एतद्ले जरामये सत्र यद्- - 
प्रिहोत्रं जरया वा छोवास्मान्सुच्यते सृत्युना वा इत्येबंजातीयकान्नियमा- 
दृषि कर्मशेषत्वमेव विद्याया इति ॥ ७॥ 

एवं प्राप्ते म्रतिविधत्ते-- 

अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्पेब तदशनात् ॥ ८ ॥ 
तुशब्दात्पक्षो विपरिवर्तते । यदुक्तमू--'शेषत्वात्युरुषार्थवाद३! (त्र० 

सू० ३॥४।२ ) इति तन्नोपपद्मयते । कस्मात्ू। अधिकोपदेशात् । यदि 

संसार्येवात्मा शारीरः कर्ता भोक्ता च शरीरमात्रव्यतिरेंकेण वेदास्तेपू- 
पदिष्टः स्थात्ततो वर्णितेन प्रकारेण फलश्रुत्तेरर्थवादरत्व॑ स्थात् । अधिकस्ता- 
वच्छारीरादात्मनो5संसारीख्वर:. कठ्त्वादिसंसारिधर्म रहितो5पहतपाप्म- 

लादिविशेषणः परमात्मा वेयत्वेनोप्रदिश्यते वेदान्तेषु ॥ नच तदिज्ञानं 

कर्मणां प्रवर्तक॑ भवति प्रत्युत कर्माण्युच्छिनत्तीति वक्ष्यति “उपमर्द च 
(ज्ञ० सू० ३।४।१६ ) इत्यत्र । तस्मात् 'पुरुषा्थोइतः शब्दात् (ब्र० 

सू० ३।४।१ ) इति यन्मतं भगवतो बाद्रायणस्यथ तत्यैव तिष्ठति न 

शेषत्वप्रभृतिभिदेत्वाभासेश्वालयितुं शक्यते । तथाद्दि तमधिक शारीरा- 

दीघश्वरमात्मान दुशेयन्ति श्रुतय;---यः सर्वज्ञः सर्ववित्' (मुण्ड० १।१॥९) 

“सीषाउस्माद्मात; पवते! (तै० २।८।१ ) “मदृद्भयं वज्ममुग्रतम (कठ० 

१ जरामये जरामरणावधिकम् । 



४2३९ . अद्यसूत्रशाइुरभाष्यम् । [ अधि. १ सू, ९ 

६।२ ) 'एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि! (बृ० ३॥८।९ ) “तदैक्षत 
बहु स्थां श्रजायेयेति तत्तेजोड्सजत” (छा० ६।२॥३ ) इत्येवमायाः । 
यज्तु प्रियादिसंसूचितस्य संसारिण एवात्मनो वेद्यतया5नुकर्षणम् “आत्म- 
नसस््तु कामाय सब प्रिय भवति । आत्मा बा अरे द्रष्टन्य:' (बृ० २।४।५) 
धय; प्राणेन श्राणिति स॒त आत्मा सवान्तरः (बू० ३|४।१) “य 
एषो35क्षिणि पुरुषो दृश्यते! (छा० ८।७।४ ) इत्युपक्रम्य “एतं त्वेव ते 
भूयोउजुव्याख्यास्यामि' (छा० ८।९।३ ) इति चेवमादि तद्पि “अस्य 
महतो भूतस्य निःध्वसितमेतयरग्वेद: ( बृ० २।४।१० ) “योउशनायापि- 

पासे शोक मोहं जरां मृत्युमयेति' (बृ० ३॥५।१ ) पर ज्योतिरुपसं- 
पद्म सेन रूपेणाभिनिष्पयते स उत्तम: पुरुष: (छा० ८।१२॥३) 
इत्येवमादिभिवाक्य शेप: सत्यामेवाधिकोपदिदिक्षायामलन्ताभेदामिप्राय- 
मितद्यविरोध: । पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं सखवरूपम्। उपाधि- 

कृत तु शारीरत्वम् “तत्वमसि' (छा० ६।८।७ ) “नान्यदतो5स्ति द्रष्ट” 
(बृ० ३।८।११ ) इल्यादिश्रुतिभ्य;। सर्व चेतद्विस्तरेणास्मामिः पुरस्तात्तत्र 
तत्र वर्णितम् ॥ ८ ॥ 

तुल्यं तु द्शनम् ॥ ९॥ 
यत्तक्तमाचारद्शनात्कर्म शेषो विय्वेति | अन्न ब्रूम:---तुल्यमा चारदुशे- 

नमकर्म शेषत्वेडपि विद्याया; | तथादहि श्रुतिभवति--एतद्ध सम वे तद्वि- 
द्वांस आहुऋषय; कावपेया: किमर्था वयमध्येष्यामद्दे किमथों बय यक्ष्या- 
महे । एतद्ध सम वे तत्पू्वें विद्वांसोउप्रिहोत्र न जुहवांचक्रिरे', 'एतं बे 
तमात्मानं विदित्वा त्राह्मणा: पुत्रेषणायाश्र वित्तेषणायाश्व छोकेषणायाश्र 
व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति' (बृ० ३॥५।१) इल्यवेजातीयका। 
याज्ञवस्क्यादीनामपि नब्रद्मविदामकर्मनिष्ठत्व॑ दृश्यते---'एतावद्रे खल्व- 
मृतत्वमिति द्ोक्त्वा याक्षवल्क्यो विजद्दार' (बृ० ४।५।१५ ) इलादि- 

श्रुतिभ्य/ । अपिच “यक्ष्यमाणो वे भगवन्तो5दृमस्मि' (छा० ५।११।५) 
इत्येतहिन्नद्शेन वैश्वानरविद्याविषयम् । संभवति च सोपाधिकायां अश्ष- 
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विद्यायां कर्मसाहिलयदरनम् । नत्वत्रापि क्मोड़त्वमस्ति । प्रकरणायमभा- 
बात् ॥ ९॥ 

यत्पुनरुक्तमू--तछुते:” (ज्र० सू० ३४४ ) इति भत्र ब्रूमः--- 
असारवंत्निकी ॥ १०॥ 

“यदेव विद्या करोति' (छा० १११० ) इसथ्ेेषा श्रुतिन सर्ववि- 
द्याविषया । प्रकृतविद्याभिसंबन्धात् । प्रकृता चोद्वरीथविद्या 'ओमिलेतद- 
पक्षरमुद्गीथमुपासीत' (छा० १॥१॥१ )इल्यन्न ॥ १० ॥ 

विभागः शतवत् ॥ ११॥ 
यद्प्युक्तमू--“त॑ विद्याकर्मणी समन्वारभेते! (ब्ृ० ४।४।२ ) इये- 

तत्समन्वारम्भवचनमस्वातठ्ये विद्याया लिज्ञमिति तत्पत्युच्यते। विभा- 
गोउत्र द्रष्टव्यों विद्यान्य॑ पुरुषमन्वारभते कर्मोन्यमिति | शतवत् । यथा 
शतमाभ्यां दीयतामित्युक्ते विभज्य दीयते पञ्चाशदेकस्म पथ्च[शदपरस्मै 
तद्वत । नचेदं समन्वारम्भवचनं मुमुक्षुविषयम् “इति नु कामयमानः' 
( बृ० ४।४।६ ) इति संसारिविषयत्वोपसंहारात्। “अथाकामयमानः 
(बृ० ४।४।६ ) इति च मुमुक्षीः प्रथगुपक्रमात् । तत्नर संसारिविषये 
विद्या विहिता प्रतिपिद्धा च॒ परिगृह्मते विशेषाभावात् । कमोपि बिहितं 
प्रतिपिद्धं च यथाप्राप्तानुवादित्वातू । एवं सत्यविभागेनापीद॑ समनन््वार- 
म्भवचनसवकस्पते ॥ ११ ॥ 

यज्चेतत् तद्॒तो “विधानात्? (त्र० सू० ३।४।६) इत्यत उत्तर पठति--- 

अध्ययनमान्रवत; ॥ १२॥ 
“आचायेकुलाहेदमधीय (छा० ८।॥१५।१ ) इव्यत्नाध्ययनमात्रस्थ 

श्रवणादध्ययनमात्रवत एवं कर्मविधिरित्यध्यवस्यामः | नम्वे् सल्यावि- 
दत्वादनधिकारः कर्मसु प्रसज्येत | नेष दोष: । न वयमध्ययनप्रभर्द 
कमोवबोधनसधिकारकारणं वारयामः कि तद्योपनिषद्मात्मज्ञानं खात- 
श्येणेव प्रयोजनवत्मतीयमान न कर्माधिकारकारणतां श्रतिपद्यत इत्येता- 
बत्प्रतिपादयाम: । यथाच न ऋत्वन्तरज्ञानं ऋत्वन्तराधिकारेणापेक्ष्यत 
एकमेतदपि द्रष्टव्यमिति ॥ १२ ॥ 
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यद॒प्युक्त “नियमात्च! (त्र० सू० ३।४।७ ) इत्यत्नामिंधीयते--- 

नाविशेषात् ॥ १३॥ 
(कुर्वश्नेचेह कमोणि जिजीविषेतः (ईशा० २) इत्येवमादिषु निय- 

मश्नवणेषु न विदुष इति विशेषो5स्ति । अविशेषेण नियमविधानात् ॥ १ ३॥ 

स्तुतयेडनुमतिवों ॥ १४ ॥ 
'कुर्वन्नेचेह कमोणि' (ईशा० २ ) इल्यत्नापरो विशेष आख्यायते । 

यद्प्यत्र प्रकरणसामर्थ्याहिद्वानेव कुर्वन्निति संबध्यते तथापि विद्यास्तु- 
तये कमोनुज्ञानमेतद्ृष्टव्यम् । “न कर्म लिप्यते नरे”! (ईइशा० २ ) इति 

दि वक्ष्यति । एतदुक्ते भवति । यावज्ीवं कर्म कुर्वत्यपि विदुपि पुरुषे 
न कम लेपाय भवति विद्यासामथ्योदिति तदेव॑ विद्या स्तूयते ॥ १४ ॥ 

कामकारेण चेके ॥ १५॥ 
अपिचेके विद्वांसः प्रयक्षीकरतविद्याफडाः: सन्तस्तद्वष्टम्भात्फलान्तर- 

साधनेषु प्रजादिषु प्रयोजनाभाव॑ पराम्ृशन्ति । कामकारेणेति श्रुतिभेबति 
वाजसनेयिनाम् “एतद्ध सम वे तत्पूें विद्वांस; श्रजां न कामयन्ते कि 
प्रजया करिष्यामों येषां नोडयमात्माड्यं लोक: (ब्ृ० ४।४।२२ ) इति । 
अनुभवारूढमेव च विद्याफर्ल न क्रियाफलवत्कालान्तरभावीदयसकऋदवो- 
चाम । अतोडपि न विद्यायाः कर्मशेपत्व॑ नापि तदह्दिषयायाः फलश्रुतेरय- 
थार्थल॑ शक्यमाश्रयितुम् ॥ १५॥ 

उपमर्द च ॥ १६॥ 
अपिच कमाधिकारहेतो: क्रियाकारकफललक्षणस्य समस्तस्य प्रपथ्व- 

स्याविद्याकृतस्यविद्यासामध्यात्खरूपोपमदमामनन्ति---'यत्र वा अस्य 
सर्वमास्मेवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्तत्केव क॑ जिप्रेत (बृ० २॥४।१४ ) 
इत्यादिना । वेदान्तोदितात्मज्ञानपूर्विकां तु कमोषिकारसिद्धिं प्रद्याशा- 
सानस्य कमाधिकारोच्छित्तिरेव प्रसज्यत । तस्मादपि खातरुय वि- 
दाया;। ॥ १६ ॥ 

ऊध्वेरेतःखु च शाब्दे हि ॥ १७॥ 
ऊध्वरेत:सु चाश्रमेषु विद्या श्ूयते । नच तन्न कमोझ्स्व विद्याया उप- 
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पद्यते | कमोभावात् । नहमप्रिहोत्रादीनि वैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति । 
स्यादेतत् । ऊध्वेरेतस आश्रमा न श्रयन्ते वेद इति तंदपि नास्ति। तेडपिः 
हि वेदिकेषु शब्देष्ववगम्यन्ते “त्रयो धर्मस्कन्चा” (छा० २।२३॥१ ) 
थे चेमेरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते! (छा० ५१०१), “तपःश्रद्े ये 

झ्ुपवसन्तरण्ये! (मु० १३२।११ ), 'एतमेव प्रत्राजिनो छोकमिच्छन्तः 
प्रत्रजन्ति” (ब्ृ० ४।४।२२ ), “अ्ह्मचयोदिव प्रत्रजेत! (जा० ४ ) इस्े- 
वमादिषु । प्रतिपन्नाप्रतिपन्नगाहस्थ्यानामपाकृतानपाक्ृतर्णत्रयाणां चोर्ष्व॑- 
रेतस्त्व॑ श्रुतिस्म्रतिप्रसिद्धम् । तस्मादपि खातदय विद्याया: || १७॥ 

२ परामशोधिकरणम् । स्ू० १८-२० 
परामर्ा जैमिनिरचोदना चापवदति हि॥ १८॥ 
न्रयो धर्मस्कन्धा: (छा० २।२३॥१) इत्यादयों ये शब्दा ऊर्ष्व- 

रेतसामाश्रमाणां सद्भावायोदाह्मता न ते तत्प्रतिपादनाय ग्रभवन्ति । 
यतः परामशमेपु शब्देष्वाश्रमान्तराणां जैमिनिराचार्यों मन्यते न विधिम् । 
कुतः---नह्यत्र लिहदीनामन्यतमश्ोदनाशब्दो 5सश्ति । अथान्तरपरत्वं चेषु 
प्रय्ेकमुपलभ्यते । त्रययो धर्मस्कन्धा इत्यत्र तावयज्ञोडध्ययनं॑ दानमिति 
प्रथमस्तप एवं ह्वितीयो ब्रह्मचायोचायकुछवासी तृतीयोउत्यन्तमात्मानमा- 
चार्यकुलेडवसादयन्सर्व एते पुण्यछोका भवन्तीति परामशेपूर्वकमाशअमा- 

णामनातद्न्तिकफलत्व॑ संकीत्योद्यन्तिकफलछतया त्रह्मसंस्थता स्तूयते--- 
“ह्यसंस्थो उमृतत्वमेति' (छा० २।२३।१ ) इति । नल्तु परामर्शेउप्याश्रमा 
गम्यन्त एवं । स्यं गम्यन्ते । स्म॒द्याचाराम्यां तु तेषां प्रसिद्धिने प्रय- 
क्षश्नुते: । अतश्व प्रयक्षश्रुतिविरोधे सयनादरणीयास्ते भविष्यन्ति। अन- 

घिकृतविषया वा। नलु गाहैस्थ्यमपि सहैवोधर्व रेतोमिः परामृष्ट यज्ञोवध्य- 

यन॑ दानमिति प्रथम इति। सत्ममेवं तथापि तु ग्रहस्थं प्रद्येवामिहोत्रा- 

दीनां कर्मणां विधानाचछुतिप्रसिद्धमेव दि तद्स्तित्वम्। तस्मात्स्तुत्यर्थ एवार्य 

परामर्शो न चोदनार्थ: । अपिचापबदति हि प्रयक्षा श्रुतिराश्रमान्तरम् 
“ीरहा वा एप देवानां योउभिमुद्दासयते', “आचायोय प्रिय घनमाहत्य 
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अ्जातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः (तै० १।११।१ ), “नापुत्रस्थ छोको5स्तीति 
तत्सवें पशबो विदुः” इत्नेबमाद्या | तथा “ये चेमेडरण्ये श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते' (छा० ५।१०१ ) “तपश्श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये” (मुण्ड० 

१।२।११ ) इति च देवयानोपदेशो नाश्रमान्तरोपदेशः । संदिग्ध॑ चाश्र- 
सान्तराभिधानम् “तप एवं द्वितीय: (छा० २।२३।१ ) इत्येवमादिषु । 
तथा “एतमेव प्रत्नाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति (बृ० ४|४।२२ ) 
इति लोकसंस्तवो5यं न पारिव्राज्यविधिः । ननु त्रद्मबचयांदेव प्रत्नजेदिति 
विस्पष्टमिदं प्रत्यक्ष पारित्राज्यविधान॑ जाबालानामू । सलमेबमेतत् । 
अनपेक्ष्य त्वेतां श्रुतिमयं विचार इति द्रष्टव्यम्ू || १८ ॥ 

अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्नुतेः॥ १९ ॥ 
अनुष्ठेयमाश्रमान्तरं बादरायण आचार्यों मन््यते। वेदे अश्रवणात् । 

अग्निहोत्रादीनां चावश्यानुष्ठेयत्वात्तद्विरोधादनधिक्ृतानुष्ठेयमाश्रमान्तर- 
मिति हीमां मर्ति निराकरोति गाहेस्थ्यवदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिप- 
त्तव्यमिति मन््यमान: । कुत:--साम्यश्रुतेः । समा हि गाहैस्थ्येनाश्रमा- 
न्तरस्य परामशैश्रुतिहेश्यते “त्रयो घर्मस्कन्धाःः (छा० २॥२३॥१ ) 
इत्याद्या । यथेह् भ्रुल्यन्तरविहितमेव गाहँस्थ्यं पराम्रष्टमेवमाश्रमान्तरम- 
पीति प्रतिपत्तव्यम्ू । यथाच शाख्रान्तरप्राप्तयोरेव निवीतप्राचीनावीतयोः 
परामशे उपवीतविधिपरे वाक्ये । तस्मात्तुल्यमनुछ्ठेयत्वं गाहेस्थ्येनाश्रमा- 
न्तरस्य । तथा “एतमेव प्रत्नाजिनो छोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति! (ब्रु० 
४।४।२२ ) इत्यस्य वेदानुवचनादिभिः समभिव्याहारः । “ये बेमे5रण्ये 

श्रद्धा तप इत्युपासते! (छा० ५।१०१) इलत्यस्थ च पश्चाप्रिविय्यया | 
यत्तक्तम् “व एवं द्वितीयःः (छा० २॥२३।१ ) श्ल्यादिष्वाश्रमान्तरा- 
भिधान संदिग्धमिति । नेष दोष: । निमग्बयकारणसडद्धावात् । “त्रयो धर्म- 
स्कन्धा:ःः (छा० २।२३।१) इति दि धर्मस्कन्धत्रित्व॑ प्रतिज्ञातम् | 
नच यश्ञादयों भूयांसो धर्मा उत्पत्तिमिन्नाः सन्तो5न्यत्राश्रमसंबन्धात्रि- 
व्वे<न्तभोवयितुं शक्यन्ते । तत्न यज्ञादिलिज्लो गृह्ाश्रम एको धर्मस्कन्घों 
निर्दिष्टो अक्चारीति च स्पष्ट आश्रमनिर्देशस्तप इत्यपि को उन्यस्तपःप्रधाना- 
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दाश्नमाद्धमरकन्धो उभ्युपगस्येत । “ये चेमेडरण्ये' (छा० ५।१०।१ ) इति 
चारण्यलिद्नाच्छुद्धातपो भ्यामाश्रमगृही तिः । तस्मात्परामशें5प्यनुष्टेयमाश्र- 
सान्तरम् ॥ १९ ॥ 

विधिवों घारणवत् ॥ २० ॥ 
विधिवाउयसाश्रमान्तरस्य न परामशैमात्रमू । ननु॒विधित्वाभ्युपगम 

एकवाक्यताप्रतीतिरुपरुध्येत प्रतीयते चात्रेकवाक्यता पुण्यछोकफला- 
सत्रयो धर्मस्कन्धा ब्रद्यसंस्थता त्वम्रतत्वफलेति | सत्ममेतत् । सतीमपि 

त्वेकवाक्यताप्रतीतिं परित्यज्य विधिरेवाभ्युपगन्तव्यो<पूर्वत्वात् । विध्य- 
न्तरस्यादशेनात् । विस्पष्टाच्ाश्रमान्तरमप्रत्ययाद्ुु णवादकल्पनयैकवाक्यत्वयो- 
जनाजुपपत्ते; | धारणवत् । यथा “अधस्तात्समिं धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि 
देवेभ्यो घारयति' इत्यत्र सत्यामप्यधोधारणेनेकवाक्यताप्रतीती विधीयत 

एवोपरिधारणमपूर्वत्वात् । तथाचोक्त शेषलक्षणे---“विधिस्तु धारणे<पू- 
बववात! इति । तद्ददिद्ाप्याश्रमपरामशेश्रुतिविधिरेवेति कल्प्यते | यदापि 
परामशे एवायमाश्रमान्तराणां तदापि ब्रह्मसंस्थता तावत्संस्तवसामथ्योंद- 
बदये विधेया5भ्युपगन्तव्या । सा च कि चतुष्बाश्रमेषु यस्य कस्यचिदा- 
होखित्परिब्राजकस्थेवेति विवेक्तव्यम् । यदि च॒ ब्रक्नचायेन्तेष्वाश्रमेषु 
परामृश्यमानेपु परित्राजको5पि परामृष्टस्ततश्रतुणोमप्याश्रमाणां परामृष्ट- 
त्वाविशेषादनाश्रमित्वानुपपत्तेश्व यः कश्चित्नतुष्वोश्रमेषु अज्लसंस्थो भवि- 
ध्यति । अथ न परामृष्टस्ततः परिशिष्यमाणः परिब्राडेव ब्रद्मसंस्थ इति 

सेत्यति । तत्र तपःशब्देन वैखानसग्राहिणा पराम्रष्टः परित्राडपीति 

केचित् । तदयुक्तम् । नहि सत्यां गतौ वानप्रस्थविशेषणेन परित्राजकों 

प्रहणमहति । यथात्र ब्रह्मचारिगृदमे धिनावसाधरणेनेव सेन खेन विशे- 

षणेन विश्येषितावेबं मिश्लुनै््ञानसावपीति युक्तम् । तपश्चासाधारणो धर्मो 

वानप्रस्थानां कायडेशप्रधानत्वात् । तपःशब्दस्थ तत्र रूढेः । मिक्षोस्तु 

धर्म इन्द्रियसंयमादिलक्षणो नेव तपःशब्देनाभिलप्यते । चतुट्तेन च 

प्रसिद्धा आश्रमाब्नित्वेन परासइयन्त इत्यन्याय्यम् । अपिच भेद्व्यपदे- 

शो5त्र भवति "त्रय एते पुण्यलोकभाज एको3सृतत्वभाकू इति। शथ- 
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कस्बे चेष भेदव्यपदेशो>वकल्पते । नहेव॑ भवति देवदत्तयज्ञदत्ती मन्द- 
प्रशावन््यतरस्त्वनयोमेद्याप्रक्ष इति । भवति ल्वेबं देवदत्तयज्षदत्तो मन्दृ- 
प्रज्ञों विष्णुमित्रस्तु महाप्रज्ञ इति । तस्मात्पूर्वे त्रय आश्रमिणः पुण्यछोक- 
भाज:ः परिशिष्यमाण: परित्राडेवाम्ृतत्वभाकू । कर्थ पुनत्नह्मसंस्थशब्दो 

योगासप्रवर्तमानः सर्वत्र संभवन्परित्राजक एवावतिछेत । रूब्यभ्युपगमे चा- 
अममात्रादम तत्वप्राप्तेज्ञोनानर्थक्यप्रसड्ग इति । अत्नोच्यते-ब्रह्मसंस्थ इति 
हि ब्रद्मणि परिसमाप्रिरनन्यव्यापारतारूपं तन्निष्ठत्वमभिधीयते । तद्च 

त्रयाणामाश्रमाणां न संभवति | खाश्रमविहितकमाननुष्ठाने प्रय्वायश्रव- 

णात् । परिव्राजकस्य तु सर्वकर्मसंन्यासात्प्र्वायों न संभवत्यननुष्ठान- 
निमित्त: । शमदमादिस्तु तदीयों धर्मों अह्मासंस्थताया उपोट्टलको न 
विरोधी । अह्ननिष्ठत्वमेव द्वि तस्य शमदमादुपइंहित स्वाश्रमविहितं कर्म 
यज्ञादीनि चेतरेषां तत्यतिक्रमे च तस्य प्रद्यायः । तथाच 'न्यास इति 
ब्रह्मा त्ह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि तपांसि 
न्यास एवाट्रेचयत्! (नारा० ७८ ), -वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथो: 
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्ता: (मुण्ड० ३॥२।६ नारा० १२॥३ 
केवस्य० ३) इलायाः श्रुत॒यः । स्मृतयश्च--तद्दुद्धयस्तदात्मानसकज्नि- 
प्वास्तत्परायणा;:” (गी० ५।१७) इल्याद्रा अक्षसंस्थस्थ कर्माभाव॑ दशे- 
यन्ति । तस्मात्परित्राजकस्याश्रममात्रादमृतत्वप्राप्तज्ञोनानर्थक्यप्रसड्ग इत्ये- 
षोडपि दोषो नावतरति। तदेव॑ परामशेउपीतरेपामाश्रमाणां पारित्राज्य 
तावद्रह्मसंस्थतालक्षण लभ्येतेव । अनपेक्ष्येव जावालश्रुतिमाश्रमान्तरवि- 
धायिनीमयमाचार्यण विचारः प्रवर्तित: । विद्यत एवं त्वाश्रमान्तरविधि- 
श्रुति: प्रत्मक्षा । 'ब्रक्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेद्वही भूत्वा वनी भवे- 
इनी भूत्वा अन्नजेतू । यदि वेतरथा नब्रद्बचयादेव प्रत्नजेड्ठ द्वाद्या वनाद्वा' 
(जाबा० ४) इति। न चेये थ्रृंतिरनधिकृतविषया शक्या वक्तुमू । 
अविशेषश्रवणात् । एथग्विधानाब्ानधिकृतानामू “अथ पुनरेब ब्रती 
वाउशत्नती वा स्लातको वाउल्रातको वोत्सन्नाप्निरनप्रिको बा! (जाबा० ४) 
इत्यादिना। ज्रजदानपरिपाकाड्त्वाश्व पारिव्राज्यस्थ नानधिकृतविषयत्वम् । 
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तश्च दशेयति-.-“अथ परिश्राड्डिवर्णवासा मुण्डोडपरिप्रहः शुचिरद्रोही 
भक्षाणो अद्वभूयाय भवति” (जाबा० ५) इति। तस्मात्सिद्धा ऊध्व- 
रेतसामाश्रमाः । सिद्ध चो्ध्वरेतःसु विधानादविय्याया: स्वातव्यमिति |२०। | 

३ स्तुतिमात्राधिकरणम् । सू० २१-२२ 
स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापू्वत्वात् ॥ २१॥ 

धस एप रसानाँ रसतमः परम: पराध्योउडप्रमो यदुद्ीथ: (छा० 

१।१॥३ ) (इयमेवर्गग्मनिः साम' (छा० १॥६।१ ) “अरय॑ वाव लोक 
एपोउग्रिश्चितः । तदिदमेवोक्थमियमेव प्थिवी” इत्येबंजातीयका; श्रुतय३ 

किमुद्वीथादेः स्तुअथी आहोस्विदुपासनाविध्यथो इसस्मिन्संशये स्तुयथो 
इति युक्तम् | उद्भीथादीनि क्माझान्युपादाय श्रवणात् । यथा--(“इयमेच 
जुह्रादिदयः कूर्मः खर्गों ठोक आहवनीय:ः” इट्ाया जुह्ादिस्तुयथोस्तद्व- 
दिति चेत्। नेयाह। नहि स्तुतिमात्रमासां शुतीनां प्रयोजन युक्तमपूर्वत्वा- 

तू । विध्यर्थतायां ह्मपूर्वोडर्थों विद्देतो भवति स्तुल्॒र्थतायां त्वानर्थक्यमेव 
स्थात् । विधायकस्य हि शब्दस्य वाक्यशेषभाव॑ ग्रतिपद्ममाना स्तुतिरुप- 

युज्यत इत्युक्तमू 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुलर्थन विधीनां स्युझ! इत्यत्र । 

प्रदेशान्तरविहितानां तूद्वीथादीनामियं प्रदेशान्तरपठिवा स्तुति वोक्यरेष- 

भावमप्रतिपयमानानर्थिकेव स्थात् । इयमेव जुहूरित्यादि तु विधिसंनिधा- 

वेबान्नातमिति वैषम्यम् । तस्माद्विध्यथों एवैवंजातीयकाः श्रुतयः ॥ २१॥ 

भलावदाव्दाच ॥ २२॥ 
“उद्गीथमुपासीत' (छा० १।१॥१ ), 'सामोपासीत' ( छा० २।२॥१ ), 

“अहमुक्थमस्मीति विद्यात' इत्यादयश्व विस्पष्टा विधिशब्दा: श्रूयन्ते ते च॑ 

स््तुतिमात्रप्रयोजनतायां व्याहन्येरन् ॥ तथाच न्यायविदां स्मरणम्-- 

'क्ुर्यात्कियेत कर्तव्य भवेत्स्यादिति पथ्चमम् । एतत्स्यास्सर्ववेदेषु नियर्त 

विधिलक्षणम! इति लिझायथो विधिरिति मन््यमानास्त एवं स्मरन्ति । 

प्रतिप्रकरणं च फलानि श्राव्यन्ते--'आपयिता हद वे कामानां भवति' 

(छा० १।१।७ ) 'एप होव कामगान ग्रेष्टी (छा० १॥७।९ ) “कल्पन्ते 
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हास्मे छोका उध्वोश्थावृत्ताश्व (छा० २।२।३ ) इव्यादीनि । तस्मादप्यु- 
पासनविधानाथो उद्गीधादिश्ुतवः ॥ २२ ॥ 

४ पारिएवाधिकरणम् | छू० २३-२४ 
पारिष्ठवाथों इति चेन्न विशेषितत्वात् ॥ २३॥ 

“अथ ह याज्ञवल्क्यस्थ हे भार्ये बभूवतुमेंत्रेीयी च काद्यायनी च 

(बृ० ४।५।॥१ ), 'प्रतदेनों ह वे देवोदासिरिन्द्रस्थ प्रियं धामोपजगा्म' 
( कौषी० ३।१ ), “जानश्रुतिहं पोन्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
आस” (छा० ४।१।१) इत्येबमादिषु वेदान्तपठितेष्वार्यानेषु संशयः:--- 
किमिमानि पारिषुवप्रयोगाथोन्याहोख्त्संनिहितविद्याप्रतिपक््ययी नीति । 

पारिषवाथो इमा आख्यानश्रुतवः । आख्यानसामान्यात् । आख्यानप्रयो- 

गर्य च पारिष्वे चोदितत्वात्। ततश्र विद्याप्रधानत्व वेदान्तानां न स्यात् , 

मत्रवत्ययोगशेषत्वादिति चेत् । तन्न । कस्मान् । विशेषितत्वात् । 'पारि- 
चुवमाचक्षीत' इति हि प्रकृ्द “मनुर्वेवस्वतो राजा इत्येबसादीनि कानि- 

चिदेवाख्यानानि तत्र विशेष्यन्त । आख्यानसामान्याशरेस्सर्वग्रहीति: 
स्थादनर्थकमेवेदं विशेषणं भवेत् । तस्मान्न पारिष्ठवाथों एता आख्यान- 

श्रुतय। ॥ २३ ॥ 

तथा चकवाक्यतोपबन्धात् ॥ २४ ॥ 
असति च पारिष्ववार्थत आख्यानानां संनिद्दितविद्याप्रतिपादनोपयो- 

गितैव न्याय्या | एकवाक्यतोपबन्धात् । तथाहि तत्र तन्न संनिहिताभि- 
विद्याभिरेकवाक्यता दृश्यते प्ररोचनोपयोगातल्मतिपत्तिसोकयों पयोगाञ्र । 
मैत्रेयीजाझणे तावतू--“आत्मा वा छरे द्रष्टव्यःः (बृ० ४।५।६ ) 
इत्याथया विद्ययेकवाक्यता दृश्यते । प्रातद्नेठडपि “प्राणोउस्मि प्रज्ञात्मा' 
इत्याया । जानश्रुतिरित्यत्रापि “वायुवोव संवगे;' (छा० ४।३।१ ) 
इत्याद्यया । यथा स आत्मनो वपामुद्खिदतः इत्येवमादीनां कर्मश्रुति- 
गतानामाख्यानानां संनिहितविधिस्तुट्यर्थता तद्वत्। तस्मान्न पारिष्ठवा- 
थैत्वम् ॥ २४ ॥ 
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५ अग्रीन्धनायधिकरणम् | सू० २५ 
अत एव चाम्नरीन्धनागयनपेक्षा ॥ २५ ॥ 

“पुरुषार्थोइतः शब्दात्' (त्र० सू० ३॥४।१ ) इस्येतब्यवहितमपि 

संभवादत इति परामृश्यते । अतएब च विद्यायाः पुरुषार्थहेतुत्वादम्ी- 
न्धनादीन्याश्रमकर्माणि विद्यया खार्थसिद्धों नापेक्षितव्यानीत्यायस्येवा- 
'घिकरणस्य फल्मुपसंहरतद्यधिकविवक्षया | २५ ॥ 

६ सवोपेक्षाधिकरणम् | खू० २६-२७ 
सवापेक्षा च यज्ञादिश्लुतेरश्ववत् ॥ २६॥ 

इदमिदानीं चिन्द्ते कि विद्याया अत्यन्तमेवानपेक्षाश्रमकर्मणामुतास्ति 
काचिदपेक्षेति । तत्रात एवाप्जीन्धनादीन््याश्रमकमोणि विद्यया सार्थ- 
सिद्धी नापेक्ष्यन्त एवमट्न्तमेवानपेक्षायां प्राप्तायामिदमुच्यते स्वापेक्षा 
चेति । अपेक्षते च विद्या सवोण्याश्रमकमोणि नाल्यन्तमनपेक्षेव । नलु 
विरुद्धमिदं वचनमपेक्षते चाश्रमकमोणि विद्या नापेक्षते चेति। नेति 

ब्रूमः | उत्पन्ना हि. विद्या फलसिद्धि श्रति न किंचिदृन्यदपेक्षत उत्पत्ति 
प्रति त्वपेक्षते | कुतः--यज्ञादिश्रुतेः । तथाहि श्रुति:---तमेतं वेदालु- 

वचनेन त्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन' (ब्ु० 

४।४।२२ ) इति यज्ञादीनां विद्यासाधनभाव॑ दशेयति । विविदिषासंयो- 

गाशैषासुत्पत्तिसाधनशावो बसी यते । 'अथ यद्ज्ञ इल्याचक्षते त्रह्मचये- 

मेव तत्! (छा० ८।५॥१) इसल्यत्र च विद्यासाधनभूतस्य ब्रह्म चयस्य 

यकज्षादिभिः संस्तवायज्ञादीनामपि हि साधनभावः सूच्यते । “सर्वे वेदा 

यत्पद्मामनन्ति तपांसि सवोणि च यद्वदन्ति। यदिच्छत्तो त्मचर्य चरन्ति 

तत्ते पं संग्रद्देण त्रवीमि' (कठ० २।१५ ) इल्येवमाद्या च श्रुतिराश्रम- 

कर्मणां विद्यासाधनभाव॑ सूचयति । स्मृतिरपि--“कषायपक्तिः कमोंणि 

ज्ञान तु परमा गति; । कषाये कर्ममिः पके ततो ज्ञान प्रवर्तते! इत्यव- 

माद्या। अश्ववदिति योग्यतानिद्शनम् । यथाच योग्यतावशेनाश्रो न 

छाड्रछाकर्षणे युज्यते रथचयोयां तु युज्यते । एवमाश्रमकमोणि विद्यया 

कछसिद्धो नापेक्ष्यन्त उत्पत्ती चापेश्यन्त इति ॥ २६ ॥! 
३८ ज्० सु० 



हहाक, 
जब ५ 
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झामदमाद्युपेतः स्थात्तथापि तु तद्विधेस्तदड़तया 
तेषामवदयानुछ्ठेयत्वात् ॥ २७ ४ 

यदि कश्िन्मन्येत यज्ञादीनां विद्यासाधनभावो न न्याय्यो विध्य- 

भावात् । “यज्ञेन विविदिषन्ति' इत्येवंजातीयका हि श्रुतिरनुवादस्वरूपा 
विद्याभिष्ठटपरा न यज्ञादिविधिपरा । इत्थ॑ महाभागा विद्या ययज्ञा- 
दिभिरेतामवाप्तुमिच्छन्तीति । तथापि तु शमदमाद्यपेतः स्थाद्वियार्थी 
'तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं 
पश्यति' (ब्रृ० ४।४।२३ ) इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां विधा- 
नाहिद्दितानां चावश्यानुष्ठेयत्वात् । नन्वत्रापि शमाद्पेतो भूत्वा पश्य- 
तीति वर्तमानापदेश उपलभ्यते न विधिः | नेति ब्रूमः । तस्मादिति 
प्रकृतप्रशंसापरिग्रह्मद्विधित्वप्रतीते: । पर्येदिति च माध्यंदिना विस्पष्ट- 
मेव विधिमधीयते । तस्मायज्ञाद्ननपेक्षायामपि शमादीन््यपेक्षितव्यानि । 
यज्ञादीन्यपि त्वपेक्षितव्यानीति यज्ञादिश्ुतेरेव । ननूक्त यज्ञादिभिविंवि- 
दिषन्तीत्यत्न न विधिरुपलभ्यत इति। सत्ममुक्त तथापि त्वपूर्वत्वात्सं- 
योगस्य विधिः परिकल्प्यते । नहाय॑ यज्ञादीनां विविदिषासंयोगः पूबे 
आप्तों येनानूय्ेत “तस्मात्यूषा प्रपिष्टभागोडदन््तको हि! इत्येबमादिषु 

चाश्रुतविधिकेष्वपि वाक्येष्वपूर्वत्वाद्िथिं परिकरुप्य पौष्णं पेषण बिकृतो 
प्रतीयेतेत्यादिविचारः प्रथमे तत्ने प्रवर्तितः: । तथाचोक्तम “विधिवां धार- 
णवत््” (ब्र० सू० ३।४।२० ) इति । स्मृतिष्वपि भगवद्गीताद्याखनमभिसं- 
धाय फलमनुष्टितानि यज्ञादीनि मुमुक्षोज्ञानसाधनानि भवन्तीति प्रपच्चि- 
तम् । तस्माय्ज्ञादीनि शमदमादीनि च यथाश्रमं॑ सवोण्येबाश्रमकमोणि 
विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि । तत्राप्येवविदिति विद्यासंयोगात्प्रययासन्नानि 
विद्यासाधनानि शमादीनि, विविदिपासंयोगात्तु बाह्यतराणि यश्चञादीनीति 
विवेक्तव्यम् ॥ २७ || 

७ सवा ज्ानुमत्यधिकरणम् | छू० २८-३१ 
सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तदशनात् ॥ २८ ॥ 

प्राणसंवादे श्रूयते छन््दोगानामू--“न «हू था एवंविदि किंचता- 
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मत्न भवति' (छा० ५॥२।१ ) इति। तथा वाजसने यिनाम्ू--“न ह् 
वा अद्यानन्न जग्धं भवति नानन्नं प्रतिगृहीतम! (बृ० ६॥१।१४ ) 
इति । सर्वमेवास्थादनीयमेव भवतीत्यर्थ/ । किमिदं सर्वान्नानुज्ञान 
शमादिवद्विद्याज्नं विधीयत उत स्तुत््॒थ संकीत्येत इति संशये विधि- 
रिति तावत्प्राप्तम् | तथाहि--प्रवृत्तिविशेषकर उपदेशो भवत्यतः प्राण- 
विद्यासंनिधानात्तदद्भत्वेनेयं नियमनिवृत्तिरुपदिश्यते | नन््वेव सति भक्ष्या- 
भक्ष्यविभागशाख्रव्याघातः स्यात्। नेष दोष: । सामान्यविशेषभावाद्वा- 
धोपपत्ते: । यथा प्राणिहिंसाप्रतिषेघस्प॒ पशुसंज्ञपनविधिना बाघधः । 
यथाच “न कांचन परिहरेत्तद्रतम! (छा० २॥१३॥२ ) इत्यनेन वाम- 
देव्यविद्याविषयेण सर्वेख्यपरिहारबचनेन तत्सामान्यविषयं गम्यागम्य- 
विभागशार्त्र बाध्यते। एवमनेनापि प्राणविद्याविषयेण सर्वोन्रमक्षण- 
बचनेन भक्ष्याभक्ष्यविभा गशाञ्र॑बाध्येतेति । एवं प्राप्ते ब्रूम;--नेढं 
सवान्नानुज्ञानं विवीयत इति । नह्यत्र विधायकः शब्द उपलभ्यते न ह् 
वा एवंविदि किंचनानन्न भवति' (छा० ५१२।१) इति वर्तमानाप- 
देशात् । नचासत्यामपि विधिगप्रतीतो प्रद्ृत्तिविशेषकरत्वलोभेनेव विधि- 
रभ्युपगन्तुं शक्यते । अपिच श्वादिमयोद प्राणस्थान्नमित्युक्ट्वेदमुच्यते 
धैवंविदः किंचिदनन्नं भवति' इति | नच श्वादिमयोदमन्नं मानुषेण 
देद्देनोपभोक्तुं शक्यते । शक्यते तु आणस्थान्नमिदं सर्वमिति विचिन्त- 

यितुम्। तस्मात्माणान्नविज्ञानप्रशंसाथोंअयमर्थवादो न सववान्नानुज्ञान- 
विधिः । तदरशेयति “सवोन्नानुमतिश्व प्राणा्यये”! इति । एतदुक्त 
भवति--प्राणात्यय एवं हि परणस्थामापदि सर्वमन्नमदनीयत्वेनाभ्यनु- 
ज्ञायते तदशेनात् । तथाहि श्रुतिश्वाक्रायणस्यपें: कृष्टायामवस्थायाम- 
भध््यभक्षणे प्रवृत्ति दशेयति-'भटचीह॒तेषु कुरुष' (छा० १॥१०।१ ) 

इत्यस्मिन्त्राक्षणे । चाक्रायणः किलर्षिरापद्वत इभ्येन सामिखादितान्कुल्मा- 

पांश्वखाद । अनुपानं तु तदीयमुच्छिष्टदोषात्त्याचचक्षे । कारणं चात्रो- 

वाच “न वा अजीविष्यमिमानखादन' (छा० १।१०।४ ) इति, “कामों 

१ मटच्यो रक्तक्लुद्पक्षिणस्वेइ तेषु । 
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म उद्पानम्! (छा० १।१०।४ ) इति च। पुनश्चोत्तरेंगुस्तानेव स्वप- 
रोच्छिष्टान्पयुषितान्कुल्माषान्भक्षयांबभूवेति । तदेतदुच्छिष्टोच्छिष्टपययु- 
षितभक्षणं दशेयन्त्या: श्रुतेराशयातिशयो छक्ष्यते आणात्ययप्रसज्ञे प्राण- 
संधारणायाभक्ष्यमपि भ्रक्षयितव्यमिति । खस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्य 
विद्यावतापीदयनुपानप्रतद्याख्यानाहम्यते । तस्मादर्थवादो “न हू वा एवं- 
विदि' (छा० ५।२।१ ) इत्येवमादिः ॥ २८ ॥ 

अबाधाच ॥ २९॥ 
एवंच सत्याहारशुद्धों सत्त्वशुद्धिरित्येवमादि भक्ष्याभद्यविभागशासत्र- 

मबाधितं भविष्यति ॥ २९॥ 

अपिच स्मयेते॥ ३० ॥ 
अपिचापदि सर्वान्नभक्षणमपि स्मयेते विदुषो5विदुषश्वाविशेषेण--- 

जीविवात्ययमापन्नो योउन्नमत्ति यतस्ततः | लिप्यते न स॒ पापेन पद्म- 
पत्रमिवाम्भसा' इति । तथा “मय निययं ब्राह्मण”, “सुरापस्थ आह्ण- 
स्योष्णामासिंचेयु:', 'सुरापाः कृमयो भवन्लयभक्ष्यभक्षणात! इति च 
स्मयेते व्जेनमन्नस्थ ॥ ३०॥ 

दाव्दश्थातो5कासकारे ॥ ३१ ॥ 
शब्दश्वानन्नस्य प्रतिषेघकः कामकारनिवृत्तिश्रयोजनः काठकानां संहि- 

तायां श्रूयते-“तस्माद्राह्मणः सुरां न पिबेत! इति। सोडपि “न हू वा 
एवंविदि' (छा० ५।२।१ ) इलस्यार्थवादत्वादुपपन्नतरो भवति । तस्मा- 
देव॑जातीयका अर्थवादा न विधय इति॥ ३१ ॥ 

८ आश्रमकमोषिकरणम् । छू० ३२-३६ 
विहितत्वाचाश्रमकर्मापि ॥ ३२॥ 

“सवोपेक्षा च--! (त० सू० ३॥४।२६) इस्त्राश्रमकर्मणां विद्यासा- 
धघनत्वमवधारितम् । इदानीं तु किममुमुक्षोरप्याश्रममात्रनिष्ठस्य विद्या- 
मकामयमसानस्य तान्यनुषप्ठेयान्युताहों नेति चिन्ते । तत्र श्वेत 

१ उष्णामतितप्ताम् । 
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वेदानुबचनेंन आद्वाणा विविदिषन्ति! (द्ृ० ४|४।२२ ) इल्यादिना- 
श्रमकर्मणां विद्यासाधनत्वेन विहितत्वाद्विद्यामनिच्छतः फलान्तरं काम- 
यमानस्य नित्यान्यननुछ्ठेयानि । अथ तस्वाप्यनुछ्ेयानि न तहवंषां 
विद्यासाधनत्व॑ निद्यानित्यसंयोगविरोधादिति । अस्यां प्राप्ती पठति-- 
आश्रममात्रनिष्ठस्याप्यमुमुक्षोः कतैव्यान्येव नित्यानि कमोणि “यावज्जी- 

बमम्रिहोत्र जुद्दोति' इत्यादिना विह्वितत्वातू। नहि वचनस्थातिभारो 
नाम कश्निदस्ति ॥ ३२ ॥ 

अथ यदुक्तं नैवं सति विद्यासाधनत्वमेषां स्थादिद्यत उत्तर पठति--- 

सहकारित्वेन च॥ ३३ ॥ 
विद्यासहकारीणि चेतानि स्थुर्विहितत्वादेव “तमेतत वेदानुवचनेन 

ब्राह्मण विविदिषन्ति (बृ० ४।४।२२ ) इल्यादिना | तदुक्तमू-- 
धर्वापेक्षा च यज्ञादिश्वुतेस्थवरत्' (त्र० सू० ३।४।२६ ) इति। नचेद्ं 
विद्यासहका रित्ववचनमाश्रमकर्मणां प्रयाजादिवद्धिद्याफलविषय॑ मन्त- 

व्यमू । अविधिलक्षणत्वाहिय्यायाः । असाध्यत्वात्च विद्याफलस्थ । 

विधिलक्षण हि साधन दरशपूणमासादि सख्वगेफलसिषाधयिषया सह- 

कारिसाधनान्तरमपेक्षते नेवं विद्या । तथाचोक्तम् 'अतएव चाम्मीन्ध- 

नादनपेक्षा' (त्र० सू० ३॥४।२५) इति । तस्मादुलत्तिसाधनत्व 

एवैषां सहकारैत्ववाचोयुक्ति: । नचात्र निद्यानिद्यसंयोगविरोध आ- 

शह्॒यः, कर्माभेदेडपि संयोगलेदात्। निद्यो श्लेकः संयोगो यावज्जी- 

वादिवाक्यकल्पितो न तस्थ विद्याफलत्वमू । अनित्यस्त्वपरः संयोग: 

“तमेत॑ वेदानुबचनेन' (बृ० ४।०/२२) इस्यादिवाक्यकल्पितस्तस्थ 

विद्याफलत्वम् । यथैकस्यापि खादिरत्वत्थ॒नित्येन संयोगेन ऋत्वर्थ- 

त्वमनित्येन संयोगेन पुरुषार्थत्व॑ तद्बत् ॥ ३३ ॥ 

सर्वधापि त एवोमयलिद्भात् ॥ २४ ॥ 
सर्वथाप्याश्रमकर्मत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे चत एवा भिहयोत्रा- 

दयो धमों अनुऐेयाः । व एवेल्यवधारयन्नाचायेः किं निवर्तयति । कर्म- 

भेदशह्वामिति घूम: । यथा कुण्डपायिनामयने “मासमभिहोत्रे जुद्बति' 
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इत्नन्न निद्यादप़िहोत्रात्कमोन्तरमुपद्श्यते नेबमिह कर्मभेदो3स्तीटर्थ: । 
कुतः---उभयलिड्रात् । श्रुतिलिद्नात्स्मृतिलिज्ञाब । श्रुतिलिज्डं तावत् 

'तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति (बृ० ४।४।२२) इति 

सिद्धवदुत्पन्नरूपाण्येब यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुक्धे नतु जुहती- 
द्यादिवदपूर्वमेषां रूपमुपादयतीति । स्म्रतिलिज्लमपि “अनाश्रितः कर्म- 
फल काये कर्म करोति यः (गी. ६।१ ) इति विज्ञातकर्तव्यताकमेव 
कर्म विद्योत्पत्व्य दशेयति । यय्थेतेडष्टाचत्वारिंशत्संस्कारा इत्याद्या च 

संस्कारत्वप्रसिद्धिर्ैंदिकेषु कर्मस तत्संस्क्रतस्य॒विद्योत्पत्तिममिप्रेत्य स्मूृतो 
भवति । तस्मात्साध्विदमभेदावधारणम् ॥ ३४ ॥ 

अनभिमवं च ददायति ॥ ३७ ॥ 
सहकारित्वस्येबतदुपोद्टलक॑ लिड्डदशनमनभिभवं च दशयति श्रुति- 

ब्रह्मचर्या दिसाधनसंपन्नस्य रागादिभिः छेशेः “एप ट्ात्मा न नव्यति 
य॑ त्रह्मचर्येणानुविन्द्ते' (छा० ८।५।३ ) इलत्यादिना । तस्मायज्ञादीन्या- 
श्रमकमोणि च भवन्ति विद्यासहकारीणि चेति निश्चितम् | ३५ ॥ 

९ विधुराधिकरणम् । खू० ३६-३९ 
अन्तरा चापि तु तहुष्टेः ॥ २९ ॥ 

विधुरादीनां द्रव्यादिसंपद्रहितानां चान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिहीनाना- 

मन्तरालवर्तिनां कि विद्यायामधिकारोइस्ति किंवा नास्तीति संशये 

नास्तीति तावतआप्रमू । आश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वावधारणादाश्रमकर्मो- 

संभवाच्नतेषामिति । एवं प्राप्त इदमाह--अन्तरा चापि त्वनाश्रमित्वेन 
वर्तमानो5पि विद्यायामधिक्रियते । कुतः-तड्ऐ?रेः । रैक्त्राचक्रवीप्रश्वती- 
नामेवंभूतानामपि ब्द्यवित्त्वश्रुत्युपलब्धे: ॥ ३६ ॥ 

अपि च स्मयेते ॥ ३७ ॥ 
संवर्तप्रश्नतीनां च नन्नचयोंदियोगादुनपे क्षिलश्रमकर्मण्मपि महा- 

योगित्ब स्मयेत इतिहासे ॥ ३७ ॥ 
ननु लिब्नमिदं श्रुतिस्मतिदशेनमुपन्यसं का नु खलु प्रामिरिंदि 

सा5भमिधीयते--- | 
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:.. विदेषालुग्रहश्य ॥ ३८॥ 
तेषामपि च हे बिधुरादीनामविरुद्े पुरुषमात्रसंबन्धिमिजेपोपवास- 

दैवताराधनादिभिधर्म विशेषेरजुभहो विद्याया: संभवति। तथाच-स्छति;--- 
जप्येनेव तु संसिध्येद्राह्मणो नात्र संशय: । कुयादन्यन्न वा कुयौन्मनऋो 

ब्राझण उच्यते इत्यसंभवदाश्रमकर्मणोडपि जप्येडघिकारं दरशयति |] 
जन्मान्तरानुष्ठितिरपि चाश्रमकर्मभि: संभवल्येव विद्याया अनुमहः। 
तथाच स्घृति;---अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम' ( ६।४५) 
इति जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारविशेपाननुप्रहीतृन्बि्यायां दशेयति । 
दृष्टाथों च विद्या प्रतिषेधाभावमात्रेणाप्यर्थिनमधिकरोति श्रवणादिषु । 
तस्माद्विधुरादीनामप्यधिकारो न विरुध्यते ॥ ३८ ॥ 

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिज्ञाच ॥ ३९॥ 
अतस्त्वन्तरालवर्तित्वादितरदाश्रमवर्तित्व ज्यायो. विद्यासाधनम् । 

श्रुतिस्म्रतिसंदष्टत्वात् । श्रुतिलिज्ञाच्च "तेनेति ब्रद्मवित्युण्यकृत्ते जसश्रा 
(० ४।०।९ ) इति। अनाश्रमी न तिछ्ठेत दिनमेकमपि द्विज; । संब- 
त्सरमनाश्रसी खित्वा कृच्छुमेक चरेत्' इति च स्थवृतिलिज्ञात् ॥ ३९ ॥ 

१० तद्भताधिकरणम् । सू० ४० 
तद्भूतस्य तु नातद्भावो जमिनेरपि 
नियमातद्ूपा भावेभ्यः ॥ ४० ॥ 

सन्त्यूध्व रेतस आश्रमा इति स्थापितम् । तांस्तु प्राप्तस्य कर्थचित्तत: 
प्रच्युतिरस्ति नास्ति वेति संशयः | पूर्वकर्मस्वनुष्ठानचिक्रीषैया वा रागा- 
दिवशेन वा प्रच्युतोडपि स्याद्रिशेषाभावादिति | एवं प्राप्त उच्यते-- 
वद्धूतस्थ तु प्रतिपन्नोध्व रेतो भावस्थ न कर्थचिदप्यतद्भावो न ततः प्रच्युति: 

स्थात्। कुतः---नियमाठद्वरपाभावेभ्य: । तथाहि---“अट्यन्तमात्मानमा- 
चायेकुकेजबसादयन” (छा० २॥२३।१ ) इति “अरण्यमियादिति पढं 
ततो न पुनरेयादित्युपनिषतः इति “आचार्येणाभ्यनुज्ञातश्वतुणोंसेकमा- 
श्रममू। आ विमोक्षाच्छरीरस्थ सोउनुतिष्ठेय्याविधि! इति चैवजाती- 
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यको नियमः प्रच्युवभाव॑ दशेयति । यथाच “ब्रह्मचयय समाप्य गृही 
भवेत्' (जा० ४) 'ब्रद्मबचयादिव प्रत्रजेतू! (जा० ४) इति चेवमा- 
दीन्यारोहरूपाणि वर्चांस्युपलम्यन्ते नेव॑प्रद्मवरोहरूपाणि । नचैवमा- 
चारा: शिष्टा विद्यन्ते | यत्तु पूर्वकर्मस्वनुष्ठानचिकीर्षया प्रत्यवरोहणमिति 
तदसत् “श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधमोत्खनुछ्ठितातं (३॥३५) इति 

स्मरणात् । न््यायाध् । यो हि ये प्रति विधीयते स तस्य धर्मो नतु यो 
येन सनुष्ठातुं शक्यते । चोदनालक्षणत्वाद्धर्मस्य । नच रागादिवशाल्र- 

च्युतिः। नियमशास्रस्थ बलीयस्त्वात् । जैमिनेरपीत्यपिशब्देन जैमिनि- 
बादरायणयोरत्र संप्रतिपत्ति शास्ति प्रतिपत्तिदाब्योय ॥| ४० ॥ 

११ अधिकाराधिकरणम् । स्ू० ४१-४२ 
नचाधिकारिकमपि पतनानुमानाक्तदयोगात् ॥ ४१॥ 
यदि नेष्ठिको त्रह्मचारी प्रमादादवकीर्येत कि तस्य “त्रक्मचायेवकीणी 

नेक्रैतं गदेभमालभेत” इत्येतत्प्रायश्रित्तं स्यादुत नेति । नेत्युच्यते । यद्- 
प्यधिकारलक्षणे निर्णीतं प्रायश्रित्तम् “अवकीर्णिपशुश्व॒ तद्वदाधानस्पाप्राप्त- 
काल्त्वात! (जै० सू० ६।८।२१ ) इति तद्पि न नेप्ठिकस्य भवितु- 
महेति । कि कारणमू--“आरूढो नेप्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्चित्त न पश्यामि येन शुद्धेत्स आत्महा! इत्यप्रतिसमाधेयपतन- 

स्मरणाच्छिन्नशिरस इव प्रतिक्रियानुपपत्ते: । उपकुवाणस्थ तु॒ ताहकप- 
तनस्मरणाभावादुपपद्मयते तथ्रायश्रित्तमू | ४९१ ॥ 

उपपूर्वमपि त्वेके भावमदानवत्तदुक्तम्॥ ४२॥ 
अपित्वेक आचायो उपपातकमेबैतदिति मयन्ते । यन्नेप्ठिकस्य गुरु- 

दारादिभ्योडन्यत्र अह्मचये विशीर्येत न तन््महापातक भवति गुरुतल्पा- 
दिषु महापातकेष्बपरिगणनात् । तस्मादुपक्ुुवोणवन्नैष्ठिकस्यापि प्राय- 
शित्तस्य भावमिच्छन्ति ब्रक्मचारित्वाविशेषादवकीर्णित्वाविशेषाश । अश- 
नवत् । यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने ब्रतलोपः पुनःसंस्कारशेेव- 

मिति। ये द्वि प्रायश्रित्तस्याभावमिच्छन्ति तेषां न मूलमुपलभ्यते । 
ये तु भावमिच्छन्ति तेषां श्रह्मचायेवकीर्णीत्येतद्विशेषश्नवर्ण मूलमू। 
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तस्माद्भावो युक्ततरः । तदुक्त प्रमाणछक्षणे---“समा विप्रतिपत्तिः स्थात्' 
( जे० सू० १।३।८ ) 'शासतरखा वा तन्निमित्तत्वात्! ( जै० सू० १३॥९) 
इति । प्रायश्चित्ताभावस्मरणं त्वेद सति यत्नगौरवोत्पादनार्थमिति व्या- 
ख्यातव्यमू । एवं भिश्लुबेखानसयोरपि “वानप्रस्थो दीक्षाभेदे ऋच्छू 
द्वादशराज चरित्वा महाकर्ध दर्घयेत', “भिश्ुबरोनप्रस्थवत्सोमवदिवज 
खशास्रसंस्कारश्र' इत्येवमादि प्रायश्चित्तस्मरणमनुस्मर्तव्यम् ॥॥ ४७२ ॥ 

१२ बहिरधिकरणम् । ख्ू० ४३ 

बहिस्तुमयथापि स्घतेराचाराच ॥ ४३ ॥ 

यदूध्व रेतसां स्वाश्रमेभ्य; प्रच्यवनं महापातर्क यदि बोपपातकमु- 

भयथापि शिष्टेस्ते बहिष्कर्तव्याः। “आरूढो नेध्विक धर्म यस्तु प्रच्यवते 

पुनः । प्रायश्वित्ं न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा! इति “आरूढपतित 

विप्रं मण्डलाच विनिःसृतम् । उद्धद्धं ऋमिदृ्ट च स्थृष्ठा चान्द्रा- 

यणं चरेत्! इति चैवमादिनिन्दातिशयस्मृतिभ्यः । शिष्टाचाराथ । नहि 

यज्ञाध्ययनविवाहादीनि तेः सद्दाचरन्ति शिष्टाः ॥ ४३ ॥ 

१३ खाम्यधिकरणम् | खू० ४४-४९ 

खामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥ 

अड्डे पूपासनेपु संशयः । कि तानि यजमानकर्मा ण्याहोखिदृत्विक्र्मो - 

णीति। किं तावत्माप्तं यजमानकर्माणीति । कुब;--फलूशुतेः | फर्ल हि 

श्रूयते--वर्षति हास्मे वर्षबति हू य एव्देव॑ विद्वान्वूष्टो पत्चविध॑ 

सामोपास्तेः (छा० २।३।२ ) इत्यादि । तब्च॒ खामिगामि न्याय्यम्। 

तस्म साह्े प्रयोगेडघिक्ृतत्वात् । अधिकृताधिकारत्वाबैतंजातीयकस्य । फर्ल 

ल॒ कर्वयुपासनानां श्रूयते---“वर्षटयस्पे॑य उपाख्ते' इल्ादि । नन््दृत्ि- 

जो5पि फरछं दृष्टम् “आत्मने वा यजमानाय वा य॑ कार्म कामयते तमा- 

गायति” (बृ० १।३।२८) इति। न । तस्य वबाचनिकत्वात् । तस्मात्खा- 

मिन एवं फछवत्सूपासनेथु क्टेत्वमित्यात्रेय आचार्यो मन््यते ॥ ४४ ॥ 
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आरत्विज्यमिदौडुलोमिस्तस्मै हि 
परिक्रीयते ॥ ४०॥ 

नैतद्स्ति ख्वामिकमोण्युपासनानीति | ऋत्विक्रमोण्येतानि स्युरित्यौ- 
डुलोमिराचायों मन््यते । किं कारणं, तस्मे दि साज्नाय कर्मणे यजमाने- 
नर्त्विक्परिक्रीयते । तत्पयोगान्तःपातीनि चोद्गीथाद्यपासनान्यधिऋताधि- 
कारत्वात् । तस्माद्रोदोहनादिनियमवरदेवर्लिग्भिनिर्वेर्रन् । तथाच “तं 
ह बको दाल्भ्यो विदांचकार सह नेमिशीयानामुद्गाता बभूव! ( छा० 
१।२।१३ ) इत्युट्राटकठेकतां विज्ञानस्थ दुशेयति । यत्तूक्ते कत्रोश्रयं फल 
श्रुयत इति । नेष दोषः। परार्थत्वादत्विजोउन्यत्र वचनात्फलसंबन्धा- 

नुपपत्ते; ॥ ४५ ॥ 
अुलेश्य ॥ ४९॥ 

धथ्यां वे कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायेव 
तामाशासत इति होवाच इति, “तस्मादु हेवंविदुद्गाता ब्रूयात्क ते काममा- 

गायानि! (छा० १।७।८-९ ) इति । तच्नरत्िकरेकस्थ विज्ञानस्थय यज- 
मानगामि फरछे दृशयति  तस्मादन्नोपासनानाम लिकर्मत्वसिद्धिः ॥ ४६॥ 

१४ सहकायेन्तरविध्यधिकरणम् | छू० ४७-४९ 
सहकायेन्तरविधिः पश्चनेण तृतीय 

तद्दतो विध्यादिवत् ॥ ४७॥ 
तस्माद्राह्मण: पाण्डियं निर्ति्य बाल्येन तिष्तासेद्वाल्य व पाण्डिय च 

निर्विद्याथ मुनिर्मोने च मौन च॒ निर्विद्याथ ब्राक्षण: (बृ० ३।५।१ ) 
'इति बृहदारण्यके श्रयते । तत्र संशयः मोनं विधीयते न वेति | न 
विधीयत इति तावस्माप्तम् । बाल्येन तिष्ठासेदित्यत्रेव विधेरवसितत्वात् । 
नहाथ मुनिरित्त्र विधायिका विभक्तिरुपलभ्यते तस्मादयमनुवादो 
युक्त; । कुतः आप्तिरिति चेतू । मुनिपण्डितशब्दयोश्षोनार्थत्वात्पाण्डित्य नि- 

'विश्वेद्येबं आप्तं मौनमू। अपिचामौन च मौन च निर्वियाय ब्राह्मण इत्यत्र 
कवन्न आइ्णलं विधीयते प्रागेव प्राप्तचातू । तस्मादथ जाक्षण इति 



अधि, १४ सू. ४८ ]. ततीयाध्याये चतुर्थः पादः । ४५५ 
प्रशंसावादस्तथैवाथ मुनिरित्यपि भवितुमईति समाननिर्देशत्वादिति । 
एवं प्राप्ते जूमः---सहकायेन्तरविधिरिति | विद्यासहकारिणो मौनस्य 
बाल्यपाण्डिल्यवद्विधिरेवाश्रयितव्यो उपूर्वत्वात् । ननु॒पाण्डिव्यशब्देनेव 
मोनस्यावगतत्वमुक्तम् । नेष दोषः । सुनिशब्दस्य ज्ञानातिशयार्थत्वात्त । 
मननान्मुनिरिति च॒ व्युत्पत्तिसंभवात् । 'मुनीनामप्यह॑ व्यास: (गी० 
१०३७ ) इति च प्रयोगदशनात् । नल्नु मुनिशब्द उत्तमाश्रमवचनो- 
5पि श्रूयते “गाहंस्थ्यमाचायेकुछ मौन वानप्रस्थम्! इत्यत्र । न । “चास्मी- 
किमुनिपुंगव:” इत्यादिषु व्यभिचारदर्शनात् । इतराश्रमसंनिधानात्तु 
पारिशेष्यात्तत्रोत्तमाश्रमोपादान ज्ञानप्रधानत्वादुत्तमाश्रमस्य । तस्माद्वा- 
ल्यपाण्डिल्यापेक्षया ठतीयमिदं मौन ज्ञानातिशयरूपं विधीयते। यत्तु 
बाल्य एवं विधे; पर्येयसानमिति तथाप्यपूर्वत्वान्मुनित्वस्थ विधेयलवमा- 
श्रीयते मुनि; स्थादिति। निर्वेद॒नीयत्वनिर्देशादपि मौनस्थ बाल्यपाण्डि- 
व्यवद्विधियवाश्रयणम् । तद्बतो विद्यावतः संन््यासिनः | कर्थंच विद्यावत; 
संन्यासिन इत्यवगम्यते । तदधिकारातू “आत्मान विदित्वा पुत्राग्रेष- 
णाभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति इति। नल्ु सति विद्यावत्तवे 
प्राप्नोत्येव तत्रातिशयः कि मोनविधिनेय्त आह--पक्षेणेति । एतदुक्त 
भवति---यस्मिन्पक्षे भेददशनप्राबल्यान्न ग्राप्नोति तस्मिन्रेष विधिरिति। 
विध्यादिवत् । यथा--दशेपूर्णमासाभ्यां खगेकामो यजेत इसेबं- 
जातीयके विध्यादी सहकारित्वेनाग्यन्वाधानादिकमड्गजात॑ विधीयते । 
एवमविधिप्रधानेउप्यस्मिन्विद्यावाक्ये मोनविधिरित्यर्थ: ॥ ४७ ॥ 

एवं बाल्यादिविशिष्टे कैवस्याश्रमे श्रुतिमति विद्यमाने कस्माच्छा- 
न्दोग्ये ग्रहिणोपसंहारः “अभिसमावृद्य कुडुम्बे! (छा० ८।१५।९ ) 
इत्यन्न । तेन ह्युपसंदरंस्तद्विषयमाद्रं दुशयतीति | अत उत्तर पठति--- 

कृत्लभावात्तु गहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ 
तुशब्दो विशेषणार्थ: । छृत्ल्रभावोउस्थ विशेष्यते । बहुलायासानि 

द्वि बहुन्याश्रमकमोणि यज्लादीनि त॑ प्रति कर्तेव्यतयोपदिष्टान्याश्रमान्त- 
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शकमोणि व यथासंभवमहिंसेन्द्रियसंयमादीनि तस्य विद्यन्ते । तस्मा- 
टृहमेधिनोपसंद्वारों न विरुध्यते ॥ ४८ ॥ 

सौनवदितरेषामप्युपदेशात् ॥ ४९ ॥ 
यथा मौन गाहेस्थ्यं चेतावाश्रमी श्रुतिमन्तावेवमितरावषि वान- 

प्रस्यगुरुकुखबासों । दर्शिता हि पुरस्ताच्छुतिः---/तप एव द्वितीयो 
ब्रह्मचायोचायेकुलवासी ठृतीयःः (छा० २॥२३।१ ) इत्याथा । तस्मा- 
शतुणामप्याश्रमाणामुपदेशाविशेषात्तुल्यवह्वि कल्पसमुश्याभ्यां प्रतिपत्ति: । 
इतरेषामिति द्वयोराश्रमयोबहुवचरन वृत्तिभेदापेक्षयाउनुपष्ठाठभेदापेक्षया 

वेति द्रष्टन्यम्ू | ४९॥ 

१५ अनाविष्काराधिकरणम् | खू० ५० 
अनाविष्कुवेन्नन्वयात् ॥ ७० ॥ 

(तस्माद्राह्मण; पाण्डियं निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेवः (ब्रृ० ३॥५।१) 
इति बाल्यमनुछ्ठेयतया श्रूयते । तत्र बालस्य भाव: कर्म वा बाल्यमिति 
तद्धिते सति बालभावस्थ वयोविशेषस्येच्छया संपादयितुमशक्यत्वाद्यथों- 
पपादं मूृत्रपुरीषत्वादिबवालचरितमन्तर्गता वा भावविशुद्धिरप्ररूढेनिद्रयत्वं 
दम्भदपोदिरहितत्वं वा बाल्यं स्यादिति संशयः । कि तावत्प्राप्त॑ काम- 
चारवादभक्षणता यथोपपादमृत्रपुरीषत्व॑ च प्रसिद्धतरं छोके बाल्यमिति 
तद्गहर्ण युक्तम् । नज्नु पतितत्वादिदोषप्राप्रेने युक्त कामचारताद्याश्रय- 
णम्ू । न। विद्यावतः संन्यासिनो वचनसामथ्यादोपनिवृत्ते: पशु- 
हिंसादिष्विवेति | एवं प्राप्तेडमिधीयते । न । वचनस्य गट्ान्तरसंभवात् । 
अविरुद्धे ह्ान्यस्मिन्बाल्यशब्दामिल्प्ये छृभ्यमाने न विध्यन्तरव्याघात- 

कल्पना युक्ता । प्रधानोपकाराय चाह विधीयते । ज्ञानाभ्यासश्र प्रधा- 
नमिदह यतीनामनुछ्ेयम् । नच सकलायां बालचर्यायामन्जीक्रियमाणायां 
ज्ानाभ्यासः संभाव्यते । तस्मादान्तरो भावविशेषों बाल्स्याप्ररूढे- 

निद्रयत्वादिरिद्दट बाल्यमाश्रीयते । तदाह---अनाविष्कुर्वल्निति । ज्ञाना- 
ध्ययनधार्मिकत्वादिमिरात्मानमविख्यापयन्दम्भदपो दिरहितो भवेत् । यथा 
बालोउप्ररुढेन्द्रिवया न परेषामात्मानमाबिष्कलेमीदते तद्ठत् । एवं 



अधि. १६ सू. ५१] दतीयाध्याये चतुर्थ; पादः । ४५७ 

इार्म वाक्यस्थ प्रधानोपकायेथोनुगसम उपपयते । वश्चाक्ेक्त “सूकति- 
कारे।--यं न सन्त न चासन्त नाश्रुत॑ न बहुश्ुुतम्। न सुदृत्त न 
दुब्ूत वेद् कश्चित्स ब्राक्षण; ॥ गृढधमा भ्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेतू। 
अन्धबजडवशापि मूकक्ल महीं चरेत्” ॥ “अव्यक्तलिज्ञो5व्यक्ताचारः” 
इति चेबमादि | ५० ॥ 

१६ ऐहिकाधिकरणम्। सू० ५१ 

ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशेनात्॥ ५१ ॥ 
'सबापेक्षा च भज्ञादिश्रुतेस्थ्वत्'र (त्र० सू० ३॥४।२६) इत्यत 

आरशभ्योच्ावर्च विद्यासाधनमवधारितं, तत्फरछं विद्या सिद्धवन्ती किमि- 
हैेव॒ जन्मनि सिद्ध॒त्युत कदाचिदमुत्रापीति चिन्यते। कि तावस- 
प्तम्। इहेवेति । कि कारणम् । श्रवणादिपूर्विका द्वि विद्या। नच 
कश्निद्मुत्र मे विद्या जायतामिदयमिसंघाय श्रवणादिषु प्रवर्तते । 
समान एव तु जन्मनि विद्याजन्मामिसंधायैतेषु प्रवर्तमानो दृश्यते। 
यज्ञादीन्यपि श्रवणादिद्वारेणैब विद्यां जनयन्ति श्रमाणजन्यत्वाद्विद्याया; 
तस्मादेहिकमेव विद्याजन्मेति | एवं प्राप्ते वदामः--ऐटिके विद्याजन्म 
भवद्यसति अप्रस्तुतप्रतिबन्ध इति । एतदुक्ते भवति-यदा पग्रकरान्तस्य 
विद्यासाधघनस्थ कश्चिअ्अतिबन्धो न क्रियत उपस्थितविपाकेन कमोन्तरेण 
तदेहेब विद्योत्तयते, यदा तु खलु तत्मतिबन्धः क्रियते ददामुत्रेति । 
डपस्थितविपाकत्व॑ च कर्मणो देशकालछनिमित्तोपनिपाताड्भवति । यानि 

चैकस्य कर्मणो विपाचकानि देशकालछनिमित्तानि तान्येवान्यस्थापीति 
न नियन्तुं शक्यते । यतो विरुद्धफलान्यपि कमोणि भवन्ति । शास्र- 
मप्यस्थ कर्मण इदं फ् भवतीत्येतावति पयेवसितं न देशकाछनिमित्त- 

विशेषमपि संकीरतयति । साधनवीयेविशेषात्त्वतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्ति- 

राविभेवति ततठ्मतिबद्धा परस्थ तिष्ठति । नचाविशेषेण विद्यायामभिसं- 

घिर्नोलद्यत इहामुत्न वा में विद्या जायवामित्भिसंघेर्निरक्गुशत्वात्। 
अवणाबिद्वारेणापि विद्योत्पथ्यमाना प्रतिबन्धक्षयापेक्षयेवोत्पचते ।. तथात्र 

३९ ब्र० सू० 
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इति चैवमादिश्रवणेषु संशयः---किं सकृलद्ययः कर्तव्य आहोखिदाबू- 
स्ेति । कि तावद्माप्तं सकृत्प्ययः स्यात्मयाजादिवत् । तावता झाखस्य 
कृतार्थत्वात् । अश्यमाणायां ब्ावृत्तो क्रियमाणायामशाखार्थः ऋतो 
भवेत् । नन््वसकृदुपदेशा उदाह्ृताः श्रोतव्यों मन््तव्यों निदिध्यासितव्य 
इत्येबमादयः । एवमपि यावच्छब्दमावर्तयेत्सकृच्छुवर्ण सझृन्मनन सकृ- 
न्रिदिध्यासनं चेति नातिरिक्तम् । सकृदुपदेशेषु तु वेदोपासीतेल्येबमादि- 
ध्वनावृत्तिरिति । एवं प्राप्ते बूम:--प्रत्ययावृत्ति: कर्तेव्या | कुतः---अस- 
कदुपदेशात् “श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इत्येवजातीयको 
हासकृदुपदेशः प्रत्यातृत्ति सूचयति । ननूतक्तं याकच्छब्दमेवावर्तयेन्ना- 
घधिकमिति । न । दशनपयेवसितत्वादेषाम् । दशनपयेवसानानि हि श्रव- 
णादीन्यावतद्यमानानि दृष्टाथोनि भवन्ति । यथावघातादीनि तण्डुलादिनि- 
ध्पत्तिपययेवसानानि तद्त्। अपि चोपासन निदिध्यासनं चेलन्तर्णी- 
तावृत्तिगुणेव क्रियामिधीयते । तथाहि---छोके गुरुमुपास्त राजा- 
नमुपास्त इते च यस्तात्पर्यंण गुवोदीननुवर्तते स एवमुच्यते । 
तथा ध्यायति प्रोषितनाथा पतिमिति या निरन्तरस्मरणा पर्ति प्रति 
सोत्कण्ठा सैबममिधीयते । विद्युपास्योश्व वेदान्तेष्वव्यतिरेकेण प्रयोगों 
टश्यते । कचिद्विदिनोपक्रम्योपासिनोपसंहरति यथा--“यस्तद्वेद यत्स 
वेद स मयेतदुक्तः” (छा० ४१४ ) इत्त्र “अनु म एतां भगवों 
देवतां शाधि यां देवतामुपास्से' (छा० ५।२॥२ ) इति । कचिश्रोपासि- 
नोपक्रम्य विदिनो पसंहरति यथा---“मनो अद्येस्युपासीव” (छा० ३।१८ 
१) इट्यन्न 'भाति च तपति च कीत्यों यशसा ब्रद्यवर्चसेन य एवं वेद 
( छ० ३५१८१३ ) इति । तस्मात्सकृदुपदेशेष्दप्यावृत्तिसिद्धि। ॥ अस- 
ऋदुपदेशस्त्वावत्ते: सूचक: ॥ १ ॥ 

लिडाच ॥ २॥ 
लिज्लुमपि अत्ययावृत्ति प्रद्याययति । तथा हाद्रीयविज्ञान प्रस्तुत “आदि- 

तय दद्गीथ: (छा० १/५॥१) इस्ेतदेकपुत्रतादोषेणापोथ “रश्मीस्त्व॑ 
पयोबर्तयात्! (छा० १॥५॥३ ) इति रश्मिबहुत्वविज्ञान बहुपुत्रवाय 
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विद्धत्सिद्धव्मलयाबृत्ति दृशयति । तस्मात्तत्सामान्यात्सव॑प्रययेप्वावू- 
त्तिसिद्धिः । अन्राह---भवतु नाम साध्यफलेषु प्रदयेष्वावृत्ति: । तेष्वा- 
वृत्तिसाध्यस्थातिशयस्य संभवात् । यस्तु परब्रद्मविषयः श्रययो नियश्ु- 
द्बुद्धमुक्तखभावमेवात्मभूतं परं ब्रह्म समर्पयति तत्र किमथोबृत्तिरिति । 
सकृच्छुतों च ब्ह्मात्मत्वप्रतीतद्यनुपपत्तेराबृत्त्यभ्युपगम इति चेत्। न । 

आवृत्तावषि तदनुपपत्ते: । यदि हि “तत्त्वमसि! (छा० ६।८।७७ ) इले- 
बंजातीयक वाक्य सकृच्छुयमाण अद्यात्मसग्रतीतिं नोत्पादयेत्ततस्तदे वा- 

वत्यमानमुत्पादयिष्यतीति का ग्रद्याशा स्थात्। अथोच्येत न केवर्ल 
वाक्य कंचिद्र्थ साज्नात्कतु शक्कतोद्यतों युक्त्यपेक्षवाक्यमनुभावयिष्यति 
ब्रह्मात्मवमिति । तथाप्यावृत्त्यानर्थक्यमेव । सा5पि हि युक्ति: सकृत्रवृ- 

सेव स्मर्थमनुभावयिष्याते । अथापि स्थायुक्त्या वाक्येन च॑ सामान्य- 

विषयमेव विज्ञान क्रिते न विशेषविषयम् | यथास्ति भे हृदये शूछ- 

मिल्यतो वाक्याद्वात्रकम्पादिलिड्वाब शूछसद्भावसामान्यमेव परः प्रति- 

पद्मते न विशेषमनुभवति यथा स एवं शूढी । विशेषानुभवश्वाविद्याया 

निवर्तकस्ततस्तदर्थावृत्तिरेति चेतू । न । असकृद॒पि ताबन्मात्रे क्रियमाणे 

विशेषविज्ञानोत्पक्त्यसंभवात् । नहि. सक्ृत््युक्ताभ्यां शाश्षयुक्तिभ्यामन- 
वगतो विशेषः शतकृत्वो5पि प्रयुज्यमानाम्यामवगन्तुं शक्यते । तस्मायदि 

शास्रयुक्तिभ्यां विशेष: प्रतिपा्यते यदि वा सामान्यमेवोभयथापि सकृ- 

सखबृत्ते एव ते खकारये कुरुत इत्याव्त््यतुपयोगः । नच सकृत्मयुक्त 

शास््रयुक्ती कस्यचिद॒प्यनुभवं नोत्पादयत इति शक्यते नियन्तु विचित्र- 

प्रक्॒त्वाप्रतिपत्तुणाम् । अपि चानेकांशोपेते छोकिके पदार्थे सामान्यवि- 

झ्लेषवण्ेकेनावधानेनैकमंशसवधारयत्यपरेणापरमिति स्थादुष्यभ्यासोपयोगो 

यथा दीधप्रपाठक्रहणादिषु । नठु निर्विशेषे ब्रह्मणि सामान्यविशेष- 

रहिते चैवन्यमात्रात्मके अ्रमोत्पत्तावभ्यासापेक्षा थुक्तेति । अन्रोच्यते--- 

अवेदाबृत्त्यानर्थक्यं तं प्रति यस्तत््वमसीति सहृढुक्तमेव त्रह्मात्मखमजु- 

भवितुं शक्तुयातूं । यस्तु न शक्कोति त॑ अत्युपयुज्यव एवाइत्तिः । तथाद्दि 

छान्दोग्ये 'तक्त्मसि . खेतकेवो' (छा० ६।८७ ) इल्युपदिश्य “भूत 
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एवं मा भगवान्विज्ञापयतु! (छा० ६।८।७ ) इति पुनः पुनः परिचो- 
द्यमानस्तत्तदाशक्लाकारणं निराकृद्यय वत्त्वमसीटेवासकदुपदिशति । 
तथाच “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (ब्रृ० ४।५।६ ) इल्यादि 

दर्शितम् । मनूक्ते सकृच्छुतं चेत्तत््व्मसिवाक्यं सखमर्थमन्तुभावयितुं न 
शक्तोति तत आवसद्यमानमपि नेव शक्ष्यतीति । नेष दोष: । नहि दृष्टे- 
उलुपपन्न नाम । दृश्यन्ते हि सकृछुताद्वाक्यान्मन्दप्रतीत॑ वाक््यार्थमा- 
वर्तयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यक्प्रतिपद्यमाना: । अपिच तत्त्वमसी- 
ट्येतद्वाक्यं त्वंपदार्थस्य तत्पदार्थभावमाचष्टे । तत्पदेन च प्रकृत॑ सद्गहो- 
क्षिट॒ जगतो जन्मादिकारणममिधीयते “सत्य ज्ञानमह्नन्तं त्रद्मा (तै० २ 

१।१ ), “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मा (बृ० ३॥९२८ ), अदृष्ट द्रष्ट' (ब्ृ० 
३।८।११ ), “अविज्ञातं विज्ञाट! (बृ० ३॥८।११ ), “अजमजरममरम्” 
“अस्थूछमनण्बद्डखमदीघम्! (बृ० ३।॥८।८ ) इल्यादिशास्रप्रसिद्धम्ू । त- 
त्राजादिशब्देजेन्मादयोी भावविकारा निवर्तिताः । अस्थूलाविशब्देश्य 
स्थोल्यादयो द्रव्यधर्मा: । विज्ञानादिशब्देश्थ चैतन्यप्रकाशात्मकत्वमुक्तम् । 
एष व्यावृत्तसर्वसंसारधर्मको5नुभवात्मको बत्रह्मसंज्ञकस्तत्पदार्थों वेदान्ता- 
मियुक्तानां प्रसिद्ध: । तथा त्वंपदार्थोउपि श्रद्मगात्मा श्रोता देह्ादारभ्य 
प्रयगात्मतया संभाव्यमानश्वेतन्यपयन्तत्वेनावधारितः । तत्र येषामेतौ 
पदाथावज्ञानसंशयविपयेयप्रतिबद्धों_ तेषां तक्त्वमसीत्येतद्वाक्य स्वार्थ 
श्रमां नोत्पादयितुं शक्तोति पदार्थज्ञानपूर्वकत्वाद्ाक्यार्थस्येत्यतस्तान्गत्ये- 
ट्टवव्यः पदार्थविवेकप्रयोजनः शाख्रयुकत्यभ्यासः । यद्यपि च॒ प्रतिपत्तव्य 
आत्मा निरंशस्तथाप्यध्यारोपित॑ तस्मिन्बह्ंशत्वं देद्देन्द्रियमनोबुद्धिविषय- 

वेदनादिलक्षण तत्रेकेनावधानेनेकमंशमपोहट्यापरेंणापरमिति युज्यते तत्र 
ऋ्रमबती प्रतिपत्ति; । तत्तु पूर्वरूपमेवात्मप्रतिपत्ते: | येषां पुनर्निषुण- 
मतीनां नाज्ञानसंशयविपयेयछक्षण: पदार्थविषयः प्रतिबन्धोषस्ति ते 

शक्त॒वन्ति सकृदुक्तमेव तत्त्वमसिवाक्यार्थमनुभवितुमिति साम्प्रत्यावृत्त्यान- 
थंक्यमिष्टमेव । सह्ृदुत्पन्नेव ह्ात्मप्रतिपत्तिरविद्यां. निवर्दयतीति नात्र 
कश्िदपि क्रमोडभ्युपगम्यते । सल्यमे युज्येत यदि कस्यचिदेव पति- 
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पत्तिभवेत्। बलवती द्यात्मनो दुःखिल्ादिग्रतिपत्ति:। अतो न दुःखित्वा्- 
भाष॑ कश्चिप्रतिपय्मत इति चेत्। न । देहायमिमानवदुःखित्वाद्यमिमानस्य 
मिथ्याभिम्तानत्वोपपत्ते: | भ्रलकक्षं हि देहे छिकद्यममाने दह्यममाने वां 
छिद्ये दृह्य इति व मिथ्याभिमानों दृष्टः । तथा बाह्यतरेष्वपि पुत्रमि- 
त्रादिषु संतप्यमानेष्वहमेव संतप्य इत्ध्यारोपो दृष्ट/ । तथा दुःखित्वा- 

दयभिमानो5पि स्थात् । देहादिवदेव चेतन्याद्वहिरुपलभ्यमानत्वाहु/खि- 
स्वादीनां सुपुप्तादिषु चानजुबृत्ते:। चेतन्यस्थ तु सुषुप्रेउप्यनुवृत्तिमामनन्ति 
“यद्वे तन्न पश्यति पश्यन्ते तन्न पश्यति! (बृ० ४।३।२३ ) इत्यादिना । 
तस्मात्सवेदुःखक्िमुक्तेकवेतन्यात्मको5हमित्येप. आत्मानुभवः । नचै- 

वमात्मानमनुभवतः किंचिद्न्यत्कृयमवशिष्यते । तथाच श्रुति;--- 

(कि प्रजया करिष्यामों येपां नोड्यमात्मायं ठछोकः (बृ० ४।४।२२ ) 

इत्यात्मविद्: कर्तव्याभाव॑ दृशेयति । स्मृतिरपि---“यस्त्वात्मरतिरेव स्था- 

दात्मतृप्श्थ मानवः । आत्मन्येव च॒ संतुष्टस्तस्य काये न विथते' ( गी० 

३।१७ ) इति। यस्थ तु नेषोइलुभवो द्रागिव जायते त॑ प्रत्यनुभवार्थ 

एवाबृत्त्यभ्युपपमः । तत्रापि न तत्त्वमसिवाक्याथोअच्याब्यावृत्तौ प्रवर्ते- 

येत् । नहि वरघाताय कन्यामुद्वाहयन्ति । नियुक्तस्य चास्मिन्नधिक्ृतो- 

5हूं कतोी मयेदूं कतंव्यमित्यवर्यं अद्यप्र्ययाद्विपरीतप्रययय उत्पद्ते । 

यस्तु खयमेव मन्दमतिरप्रतिभानात्त॑ वाक््यार्थ जिहासेत्तस्पेतस्मिन्नेष 

वाक्याथें खिरीकार आदिस्त्यादिवाचोयुक्त्याभ्युपेयते । तस्मात्परमह्म- 

विषयेडपि भ्रत्यये तदुपायोपदेशेष्वाइत्तिसिद्धिः ॥ २ ॥ 

२ आत्मत्वोपासनाधिकरणम् । छ० रे 

आत्मेति तृपगच्छन्ति आहयन्ति च ॥ ई ॥ 

य; शाल्लोक्तविशेषेण परमात्मा स.- किमद॒मिति ग्रहीतव्यः किया 

मदन्य इत्येतद्विचारयति । कर्थ पुनरात्मशब्दे प्रत्मगात्मविषये आअय- 

साणे संशय इति | उच्यते---अयमात्मशब्दोी अख्यः शक्यते5म्यु- 

परान्तुं सति जीवेश्वस्योस्लेद्संभब . इतरथा दे गौणोड्यमम्युपग- 
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न्तव्य इति मन््यते। कि तावत्आप्त नाहमिति भाद्य;। नहापहत- 
पाप्मत्वादिगुणो विपरीतगुणस्वेन शकक्यते प्रह्ीतु विपरीतगुणो 
वापहतपाप्मस्वादिगुणत्वेन । अपहतपाप्मादिगुणश्र  परमेश्वरस्तद्विप- 

रीतगुणस्तु शारीर:। ईश्वरस्य च संसायात्मत्व ईश्वराभावप्रसब्नः । 

ततः शाख्नानर्थक्यम । संसारिणो5पीश्वरात्मत्वेडधिकायेभावाच्छाख्नानर्थ- 
क्यमेब, प्रयक्षादिविरोधश्व । अन्यसत्वेडपि तादात्म्यद्शन शाब्बात्कर्तव्य 

प्रतिमादिष्विव विष्ण्वादिदशनमिति चेत्काममेब॑ भवतु । नतु संसारिणो 

मुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्नः प्रापयितव्यम् । एवं प्राप्त बरूमः---आत्मेत्येव 

परमेश्वर: प्रतिपत्तव्यः । तथाहि परसेश्वरप्रक्रियायां जुँक्वाला आत्मत्वेने- 

वैतमुपगच्छन्ति---“त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेडहं वे त्वमसि भगवों 

देवते' इति । तथान्येडपि “अहं त्रह्मास्मि' इत्यवमादय आत्मत्वोपगमा 

द्रष्टव्या: । आ्राहयन्ति चात्मत्वेनवेश्वरं वेदान्तवाक्यानि “एप त आत्मा 

सवोन्तर:' (ब्रृू० ३।७।१ ), एप ते आत्माउन्तयोम्यस्ृतः (बु० 

// ३७३ ); तत्सलं स आत्मा तत््वमसि' (छा० ६।८।७ ) इत्येबमा- 

दीनि । यदुक्त प्रतीकद्शनमिद्ं विष्णुप्रतिमान्यायेन भविष्यतीति तद्- 
युक्त गोणत्वप्रसज्ञात् । वास्यवैरूप्यात्च । यत्र हि प्रतीकदृष्टिरभिप्रेयते 
सकृद्ेव तत्र वचन भवति यथा-'मनो त्रक्ष! (छा ० ३।१८।१)“आदित्यो बह 

(छा०३।१९।१) इत्यादि । इह पुनस्त्वमहमस्म्यहं च त्वमसीतद्याह, अतः प्रती- 

कश्रुतिवेरूप्यादभेद्प्रतिपत्ति: । भेद्दृष्मपवादाच | तथाहि---“अथ योउन््यां 

देवतामुपास्ते इन््यो5सावन्यो5हमस्मीति न स॒ वेद (बृ० १॥४।१० ) 

भृतद्योः स खत्युमाप्रोति य इद् नानेब पश्यति)! (बृ० ४।४।१९ 

कठ० ४।१० ), “सर्व त॑ं परादाद्योउन्यत्रात्मनः सर्व वेद (० ४।५।७ ) 
इत्येवमाद्या भूयसी श्रुतिभेंददुशंनमपवद्ति । यतूक्त न विरुद्धगुणयो- 

रन्योन्यात्मत्वसंभव इति । नाये दोष: । बिरुद्धगुणवाया मिथ्यात्वो- 
पपत्ते: । यत्पुनरक्तमीश्वराभावप्रसद् इति । वदसत्। शास्रम्रामाण्याद- 

नभ्युपगमाथ्च । नद्दीश्वरस्यसंसायात्मत्व॑ प्रतिपाथत इतमभ्युपगच्छामः 
फिं तह संसारिण: संसारित्वापोहेनेश्वरात्मत्वं प्रत्तिपिपादग्रिषितमिति ।' 
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एवंच सलप्दैतेश्वरस्यापहरतपाप्मत्वादिगुणता विपरीतगुणता ल्वितरस्थ 
सिथ्येति व्यवतिष्ठते । यदप्युक्तमधिकायभावः प्रयक्षादिविरोधश्रेति । 
तद॒प्यसत् । प्राक्श्रबोधात्संसारित्वाभ्युपगमात् । तद्विषयत्वाश्य प्रयक्षा- 
दिव्यवहारस्थ । “यत्र त्वस्य सर्वमासत्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत! (ब्रू० 
२।४।१४ ) इत्यादिना हि प्रबोधे प्रलक्षाद्ममा्व॑ दशेयति । प्रयक्षाद्- 
भावे श्रुतेरप्यभावप्रसड्॒ इति चेत् । न । इष्टत्वात् । “अन्न पिता5पिता 
भवति' (बृ० ४।३।२२ ) इत्युपक्रम्य ववेदा अवेदाः (बृ० ४।३।२२) 
इति बचनादिष्यत एवास्मामिः श्रुतेरप्यभावः प्रबोधे। कस्य पुनरयम- 
प्रबोध इति चेत औ्नैस्वं एच्छसि तस्य त इति वदामः | ननन््वहमीश्वर 
एवोक्तः श्रु्या, यय्येब॑ प्रतिबुद्धोइसि नास्ति कस्यचिद्प्रबोध: । योडपि 
दोषश्रोयते केश्विदवियया किलात्मनः सद्वितीयत्वादद्गैतानुपपत्तिरिति 
सोष्प्येतेन प्रत्युक्तः । तस्मादात्मेय्येवेश्वरे मनो दूधीत ॥| ३ ॥ 

३ प्रतीकाधिकरणम् | स्ू० ४ 
न प्रतीके नहि सः ॥ ४ ॥ 

“मनो बल्येत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो ब्रह्मेति' (छा० 
३॥१८॥१ ) तथा “आविद्यो अल्येव्यादेशः (छा० ३।१९।१) “सयो 

नाम बऋ्द्योत्युपात' (छा० ७।१॥५) इस्मेवमादिषु प्रतीकोपासनेणु 

संशयः---किं तेष्वप्यात्मग्रहः कर्तव्यों न वेति | कि तावत्प्राप्तमू । तेष्व- 

प्यात्मग्रह एवं युक्त: । कस्मात्। त्रह्मणः श्रुतिष्वात्मत्वेन प्रसिद्धत्वा- 

त्पतीकानामपि न्रह्मविकारत्वाद्रहत्वे सत्यात्मत्वोपपत्तिरिति। एवं प्राप्त 
ब्रूम:---न प्रतीकेष्वात्ममतिं बन्नीयात् । नहि. स उपासकः प्रतीकानि 
व्यस्तान्यात्मत्वेनाकछयेत् । यत्पुनत्रह्मविकारत्वाञ्रतीकानां ब्रह्मत्व॑ तव- 

श्रात्मत्वमिति । तदसत् । प्रतीकाभावप्रसद्भात् । विकारस्वरूपोपमर्देन 

हि नामादिजातस्थ हुहत्वमेवाश्रितं भवति । खरूपोपमर्दे च नामादीनों 

कुतः प्रतीकत्वमास्मप्रहो वा । नच ब्रह्मण आत्मत्वाद्आ्ट्टयुपदेशेष्वा- 

स्मदृष्टि: कस्या । कदत्वाथनिराकरणात् । क्ठेत्वादिसर्वसंसारधर्मनि- 
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शकरणे हि नद्यण आत्मत्वोपदेशः । तद्निराकरणेन चोपासनविधा- 
नम् । अतश्वोपासकस्प प्रतीकेः समत्वादात्मग्रहो नोपपद्मयते । नहि रुचक- 
खस्तिकयोरितरेतरात्मत्वमस्ति । सुवरणोत्मत्वेनेव तु त्द्मात्मत्वेनिकत्वे प्र- 
तीकाभावप्रसज्वमवोचाम । अतो न प्रतीकेष्वात्मरृष्टिः क्रियते ॥ ४॥ 

४ अक्करश्यधिकरणम् | स्ू० ५ 
ब्रह्मदृष्टिरत्कषात् ॥ ५॥ 

तेष्वेवोदादरणेष्वन्य: संशय;---किमादिद्यादिदिष्टयो ब्रह्मण्यध्यसि- 
तव्याः किंवा ब्रह्मदृष्टिरादित्यादिष्चिति | कुतः संशयः---सामानाधिक- 

रण्ये कारणानवधारणात् । अन्र हि. त्रह्मशब्दस्यादिकदिशच्देः सामाना- 
घिकरण्यमुपलछभ्यते । आदितो ब्रह्म प्राणों ब्रह्म विद्द्धक्षेय्रादिसमान- 
विभक्तिनिर्देशात् । नचात्राज़्सं॑ सामानाधिकरण्यमवकल्पते । अथी- 
न्तरवचनत्वाद्रह्मादिदयादिशव्दानामू । नहि भवति गोरश्व इति सामा- 
नाधिकरण्यम्ू । ननु भ्रकृतिविकारभावाद्रह्मादियादीनां मच्छरावादि- 
वत्सामानाधिकरण्यं स्यथात् । नेत्युच्यते । विकारप्रविलयो झ्ोवं प्रकृति 
सामाधिकरण्यात्यात् । ततश्र प्रतीकाभावप्रसनज्लमवोचाम । परमा- 
त्मवाक्यं चेदं तदानीं स्थात्ततश्नोपासनाधिकारों बाध्येत। परिमितवि- 
कारोपादानं च व्यर्थभ । तस्माद्वाह्मणोउम्रिवेश्वानर इत्याद्विदन्यत्रान्य- 
इृष्मध्यासे सति क्क किंदृष्टिरध्यस्यतामिति संशय: । तत्रानियमो निय- 

मकारिणः शाख्रस्याभावादिलेवं प्राप्म । अथवादिल्यादिदृष्टय एवं त्रह्मणि 
कतंव्या इल्ेवं प्राप्तम् । एवं ह्यादिदयादिदृष्टिमित्रेद्मेपासितं भवति अह्यो- 
पासन च् फलवदिति शाखत्रमयांदा । तस्मान्न ब्रह्मदृष्टिरादिद्यादिष्विति । 
एवं भ्राप्ते बूमः--न्रक्मदृष्टिरेवादियादिषु स्थादिति। कस्मात् | उत्क- 
षोतू् । एवमुत्कर्षणादिद्यादयो दृष्टा भवन्ति । उत्कष्टरष्टेस्तेष्वध्यासात् । 
तवथाच लोकिको न्यायोहनुगतो भवति। उत्ट्ृष्टदृष्टिर्ह निकृष्टेडध्यसि- 
तव्येति छोकिकों न्याय; । यथा राजदृष्टिः क्षत्तरि। श्र चानुसर्तव्यः । 
विपयेये प्रद्मवायप्रसज्ञात् । नदि क्षत्तृटृष्टिपरियूद्ीती राजा निकप नीय- 
मान; श्रेयसे स्थात् । नलु शास्रप्रामाण्यादनाशझूनीयो5त्र भ्रत्यवायप्रसजे 



अंधि. ५ सू. ६ ] चतुर्थाध्याये प्रथम: पादः । ४६७ 

नच लोौकिकेन न्यायेन शास्त्रीया दृष्टिनियन्तुं युक्तेति | अन्नोच्यते--- 
निधोरिते शाल्वार्थ एतदेव॑ स्थात् । संदिग्ये तु तर्मिसतन्निणेयं प्रति 
लोकिको5पि न्याय आश्रीयमाणो न विरुध्यते । तेन चोत्कृष्टरप्षध्यासें 
शास्रार्थे वधायेमाणे निकृष्टदृष्टिमध्यस्वन्प्रद्यवेयादिति रिष्यते | प्राथ- 
स््याथादिद्यादिशब्दानां मुख्यार्थत्वमविरोधाद्रहीतव्यम् । तेः स्वार्थवृत्ति- 
मिरवरुद्धायां बुद्धों पम्चादवतरतो ब्रह्मशब्दस्य मुख्यया वृत्त्या सामाना- 
घिकरण्यासंभवाद्रक्म टृष्टिविधानारथतिवावतिष्ठते । इतिपरत्वादपि ब्रह्मशब्दू- 
स्येष एवार्थो न्याय्यः | तथाहि “अश्लेत्यादेश:', “अल्लेत्युपासीत', 'अब्लो- 
त्युपास्ते! इति ऋ%सर्वत्रेतिपरं अक्यशब्दमुच्चारयति शुद्धांस्वादिद्यादि- 
शब्दान् | ततश्र यथा शुक्तिकां रजतमिति प्रयेतीद्त्र शुक्तिचचन एव 
शुक्तिकाशब्दो रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्षणार्थ:। प्रत्ये्येव हि. केवल 
रजतमिति नतु तत्र रजतमस्ति । एवमत्राप्यादिद्यादीन्त्रह्मेति प्रतीया- 
दिति गम्यते | वाक्यशेपोडपि च द्वितीयानिर्देशेनादित्यादीनेवोपास्ति- 
क्रियया व्याप्यमानान्द्शयति---'स य एतमेव॑ विद्वानादित्यं त्रद्मे- 
त्युपास्त! (छा० ३।१९।४ ), “यो वार अह्येत्युपास्त! (छा० ७२२ ), 

“यश संकल्प अद्ेत्युपास्ते (छा० ७।४।३ ) इति च। यत्त्क्ते ब्ह्मो- 
पासनमेवात्राद्रणीयं फलछत्वायेति । तदयुक्तम् । उक्तेन न्यावेनादिदा- 
दीनामेवोपास्यत्वावगमात् । फछे त्वतिथ्याद्यपासन इब आदिलद्याद्युपास- 
नेडपि ब्रहैव दास्यति सवाध्यक्षत्वात् । वर्णित चेततू 'फछूमत उप- 
पत्ते: (ज्र० सू० ३।२।३८ ) झल्यत्न। ईदशं चात्र अद्मण ७पास्वत्व॑ 

यत्मतीकेषु तद्प्मध्यारोपर्ण प्रतिमाद्ष्बिव विष्ण्वादीनाम् ॥ ५ || 

५ आदित्यादिमित्यधिकरणम् | ध्ू० ६ 
आदित्यादिमतयश्वाह़॒ उपपत्ते; ॥ ६ ॥ 

व एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासीव” (छा० १।३।१ ), “लोकेघु 

पश्चव्रिध॑ सामोपासीत” (छा० २॥२।१ ), 'वाचि सप्तविर्ध सासोपा- 

स्रीत' (छा० २॥८॥१ )» “इयमेवग्रेम्मिः साम . (छा० १॥६।१ ) इत्ये- 
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वममादिष्वज्ञावबद्धेपूपासनेषु संशयः किमादित्यादिषूद्वीयादिद्टयो बि- 
धीयन्ते किंवोद्रीथादिष्वेवादित्यादिदष्टय इति। तत्रानियमों नियमका- 
रणाभावषादिति ग्राप्तम्। नद्यत्र ब्रद्मण इव कस्यचिदुत्कर्ष विशेषो5वधायेते । 
ब्रद्धा दि समस्तजगत्कारणत्वाद्पह्॒तपाप्मत्वादिगुणयोगाब्ादिदादि भय 
उत्कृष्टमिति शक्यमवधारयितुं न त्वादित्योद्रीथादीनां विकारत्वाविशे- 
धात्किचिदुत्कषे विशेषावधारणे कारणमस्ति । अथवा नियमेनोद्वीथादि- 
मतय आदित्यादिष्वध्यस्येरद । कस्मात् । कमोत्मकत्वादुद्वीथादीनां 
कर्मणश्व फठप्राप्तिप्रसिद्धेः । उद्बीथादिमतिभिरुपास्थयमाना आदिलदादयः३ 
कमोत्मकाः सन््तः फलद्देतवो भविष्यन्ति। तथाच इयमेजूट्रोम्रिः साम' (छा ० 
१।६। १) इत्यत्र 'तदेतदेतस्थामृच्यध्यूडं साम (छा० १।६। १) इत्यूक्शब्देन घू- 
थिवीं निर्दिशति सामशब्देनाप्रिं तब्च प्रथिव्यगरयोऋक््सामरृष्टिचिकीपषा याम- 
वकल्पते न ऋक्सामयोः प्रथिव्यप्रिदष्टिचिकीषायाम् । क्षत्तरि हि राजदृष्टिक- 
रणाद्राजशब्द उपचयंते न राजनि क्षत्शब्द:। अपिच “छोकेषु पश्चविध सा- 
मोपासीत' (छा० २।२।१) इवत्यधिकरणनिर्देशाल्रोकेषु सामाध्यसितव्यमिति 
प्रतीयते । “एतद्गायत्र॑ प्राणेबु प्रोतम्' (छा० २॥११।१ ) इति चेतदेव 
दशेयति । प्रथमनिर्दिष्टणजु चादिद्यादिपु चरमनिर्दिष्ट ब्रद्माध्यस्तम् 
“आदियो ब्रक्षेयादेश:' (छा० ३।१९।१) इल्यादिषु । प्रथमनिर्दि- 
ष्टाश्॒ प्रथिव्यादयश्ररमनिर्दिष्टा हिंकारादय; “प्रथिवी हिंकार:ः (छा० 

२।२।१ ) इल्यादिश्ुतिषु । अतोउनब्वेष्वादिद्यादिष्वद्ञमतिनिक्षेप इति । एवं 
प्राप्ते मूम;-आदित्यादिमतय एवाद्नेषूद्रीयादिषु क्षिप्येरन | कुतः-उपपत्ते: । 
उपपद्मते होवमपूर्वसंनिकषोदादिययादिमतिभि; संस्क्रियमाणेपूद्रीयादिषु 
कर्मसमृद्धि। । “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तर 
भवति' (छा० ११११०) इति चर विद्याया: कर्मसमृद्धिदेतुत्व 
दशेयति । भवतु कर्मससद्धिफलेष्बेबं, खतश्रफलेषु तु कथम् “य एतदेवं 
विद्वह्लोकेषु पश्चविध सामोपास्त! (छा० २॥२।३ ) इत्यादिषु । वेष्वप्य- 
चिकृताधिकाराठ्छतापूर्वसंनिकषंणेब फठकल्पना युक्ता ग्रोदोहनादिनि- 
यमपत् । फलात्मकत्वाशादिलादीनामुद्रीथादिभ्यः कमरेत्सकेम्य उत्क- 
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चॉपपेत्ति! । आदिल्यादिभ्राप्तिलक्षणं द्वि कर्मफर्ू शिष्यते श्रुतिषु । अपिच 
“ओमिस्येतदअरमुद्गीथमुपासीत' (छा० १।१।१ ) “खल्वेतस्वैवाक्षरस्थो+ 
पण्याख्यातं भवति' (छा० १।१।१०) इति चोद्रीयमेवोपास्थत्वेनोपकऋग्या- 
दित्यादिमतीविंद्धाति । यत्तृक्तमुद्नीधादिमतिमिरुपास्माना आदित्ादयः 
कर्मभूयं भूत्वा फर्ल करिष्यन्तीति । तदयुक्तम्। स्वयमेवोपासनस्थ 
कर्मत्वात्फलवत्त्वोपपत्ते: । आदित्यादिभावेनापि च दृश्यमानानामुट्गीया- 
दीनां क्मोत्मकत्वानपायात् । “वदेतदेतस्थामृच्यध्यूढं साम'(छा० १।६।१) 
इति तु छाक्षणिक एवं प्रथिव्यग््योक्रेक्सामशब्दप्रयोग: । लक्षणा च॑ 
यथासंभव संनिकृष्ठेक्क विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसंबन्धेन प्रवर्तते | तत्र यद्यप्यु- 
क्सामयोः प्रथिव्यप्रिदृष्टिचिकीपों तथापि प्रसिद्धयोक्रेक्सामयोभेदेनानु- 
कीर्तनात्पृथिव्यग्योश्व संनिधानात्तयोरेबेष ऋक्सामशब्दप्रयोग ऋक्सा- 
मसंबन्धादिति निम्चीयते । क्षत्तशब्दोषपि हि कुतश्रित्कारणाद्राजानमुप- 
सपेन्न निवारयितुं पायेते । “इयमेवर्कू (छा० १।६।१) इति च यथाक्ष- 
रन्यासस्च एवं प्रथिवीत्वमवधारयति । प्रथिव्या ब्यक्त्वेडबधायेमाण इय- 
मगेवेय्क्षरन्यासः स्थात्। “य एवं विद्वान्साम गायति' ( छा० १॥७।७ ) 
इति चाज्भाश्रयमेव विज्ञानमुपसंहरति न एथिव्याद्याश्रयम् । तथा “छो- 
केषु पश्चविध सामोपासीतँ॑ (छा० २॥२।१ ) इति यद्यपि सप्तमीनि- 
दिष्टा छोकास्तथापि साम्येव तेथ्ध्यस्येरन्द्वितीयानिर्देशेन साम्र उपास्य- 

त्थावगमात् । सामनि हि. छोकेष्वध्यस्यमानेषु साम छोकात्मनोपासित 
भवति । अन्यथा पुनर्लकाः सामात्मनोपासिताः स्युः । एतेन “एतद्वायत्रे 

प्राणेषु प्रोतम”ः (छा० २।११॥१) इत्यादि व्याख्यातम् । यत्रापि 
तुल्यो द्वितीयानिर्देशः--“अथ खल्वमुमादित्य सप्तवि्ध॑ सामोपासीत' 
(छा० २॥९।१ ) इति, तत्रापि “समस्तस्थ खलु॒साम्न उपासन साधु' 

(छा० २॥१।१ ) 'इति तु पश्चविधस्यथा' (छा० २७२ ) “अथ सप्तवि- 

धस्म' (छा० २८।१ ) इति च साम्न एवोपास्थत्वोपक्रमात्तस्मिन्नेवादि- 

व्याद्रष्यासः । एतस्मादेव च साम्र उपास्यत्वावगमात् 'प्रथिवी हिंकारः' 

(छा० २१२१ ) ह्ययादिनिर्देशविपयेयेडपि हिंकारादिष्वेव प्रथिव्यादि- 
४० श्र० सु» 
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दृष्टिः। तस्मादनड्राशया आदिलादिमतयोड्द्रेषूद्रीथादिषु क्षिप्येरन्रिति 
सिद्धमू ॥ ६ ॥ 

६ आसीनाधिकरणम् | छू० ७-१० 
आसीनः संभवात् ॥ ७॥ 

कमाझ्संबद्धेपु तावदुपासनेषु कर्मतश्नत्वान्नासनादिचिन्ता नापि 
सम्यग्दशेने वस्तुतश्रत्वाद्िज्ञानस्थ | इतरेषु तूपासनेषु किमनियमेन तिष्ठन्ना- 
सीनः शयानो वा प्रवर्तेतोत नियमेनासीन एवेति चिन्तयति। तत्र मान- 
सत्वादुपासनस्थानियमः शरीरस्थितेरिति । एवं प्राप्ते त्रवीति--आसीन 
एवोपासीतेति । कुत:---संभवात् । उपासने नाम सम्तानप्र्यप्रवाहकरणं 

नच तद्वच्छतो धावतो वा संभवति गठ्यादीनां चित्तविक्षेपकत्वात् | ति- 
छतोडपि देहधारणे व्याप्त मनो न सूह्ष्मवस्तुनिरीक्षणक्षमं भवति | 
शयानस्याप्यकस्मादेव निद्रयामिभूयेत । आसीनस्य त्वेबंजातीयको भू- 
यान्दोषः सुपरिहर इति संभवति तस्योपासनम् ।। ७ | 

ध्यानाच ॥ ८ ॥ 

अपिच ध्यायत्यर्थ एप यत्समानप्रत्ययप्रवाहकरणम् । ध्यायतिगमश्य 
प्रशिथिलाइचेट्रेपु प्रतिष्ठितदृष्टिष्वेकविषयाक्षिप्रवित्तेषुपचयेमाणो दृहयते 
ध्यायति बको ध्यायति प्रोषितबन्धुरिति । आसीनश्चानायासो भवति। 

तस्मादष्यासीनकर्मोपासनम् ॥| ८ ॥ 

अचलत्व चापेक्ष्य ॥ ९॥ 
अपिच “ध्यायतीव प्रथ्चिवी' (छा० ७।६।१ ) हत्यत्न प्रथिव्यादि- 

व्वचलत्वमेबापेश्ष्य ध्यायतिवादों भवति तथ्च॒ लिड्डमुपासनस्यासीन- 

कर्मत्वे ॥ ९॥ 
स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 

. स्मरन्तथपि च शिष्टा उपासनाह्नत्वेवासनम--“शुचो. देशे प्रतिष्ठाप्य 
स्िरमासनमात्मनः: (गी० ६।११) इत्यादिना। अतएव पद्मकादी- 
नामासनविशेषाणामुपदेशों योगशासत्रे | १० ॥ 
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७ एकाग्रताधिकरणम् । स्तू० ११ 
यज्जेकाग्रता तत्नाविदंषात् ॥ ११॥ 

दिग्देशकालेषु संशयः---किमस्ति कश्निन्नियमो नास्ति बेति। प्रायेण 
वेदिकेष्वारम्भेषु दिगादिनियमद्शेनात्स्थादिहापि कश्चित्रियम इति यस्य 
मतिस्त भप्रद्मादद दिग्देशकालेष्वर्थलक्षण एवं नियम: । यत्रेवास्य दिशि देशे 
काले वा मनसः सोकर्येणेकाग्रता भवति तत्रैवोपासीत पग्राचीदिकपूर्वाह- 
प्राचीनप्रवणादिवद्धिशेषाश्रावणात् । एकामग्रताया इृष्टायाः सर्वन्नाविशेषात् । 
ननु विशेषमपि केचिदामनन्ति---“समे शु्ों शंकेरावहिवालुकाविवर्जिते 
शब्दजछाश्रयादिभि: । मनोनुकूले नतु चल्लुःपीडने गुद्दानिवाताश्रयणे 
प्रयोजयेत्' (श्वे० २।१० ) इति यथेति। उच्यते---सत्यमस्थेबंजातीयको 

नियमः । सति त्वेतस्मिस्तद्रतेषु विशेषेष्वनियम इति सुहद्धूत्वाचाये आ- 
चष्टे। 'मनोनुकूले' इति चेषा श्रुतियेत्रैकाप्रता तत्रैवेत्येतदेव दशेयति ॥११॥ 

८ आ प्रायणाधिकरणम् | स्ू० १२ 
आ प्रायणात्तत्रापि हि दरृष्टम ॥ १२॥ 

आवृत्ति; सर्वोपासनेष्वादर्तव्येति स्थितमायेडधिकरणे । ततन्न यानि 
ताबत्सम्यग्द्रीनाथौन्युपासनानि तान्यवघातादिवित्कायपयबसानानीति 
ज्ञातमेवैषामाबवृत्तिपरिमाणम् । नहि सम्यग्दशने कार्य निष्पन्ने यत्नान्तरं 
किंचिच्छासितुं शक्यम् । अनियोज्यत्रह्मात्मत्वप्रतिपत्ते: शाम्नस्याविषय- 
त्वातू। यानि पुनरभ्युद्यफलछानि तेष्वेषा चिन्ता कि कियन्तंचित्कालूं 
प्रय्यमावरत्योपरमेदुत यावज्जीबमावर्तयेदिति । कि ताबस्माप्तमू । किय- 
न्तंचित्कालं प्रद्ययमभ्यस्पोत्सजेदाबृत्तिविशिष्टस्योपासनाशब्दार्थस्य ऋत- 

त्वादिति | एवं प्राप्ते बूम:---आप्रायणादेवावर्तयेझल्ययम् । अन्ल्ग्रद- 
यवशाद्दृष्टफलप्राप्तेर । कर्माण्यपि द्वि जन्मान्तरोपभोग्यं फलमारभमा- 
णानि तदनुरूपं, भावनाविज्ञानं प्रायणकार आतक्षिपन्ति, “सविज्ञानो 

भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति,” “यश्रित्तस्तेनेष प्राणमायाति, प्राण- 

१ शर्करा: क्षुद्रपाषाणाः। २ चश्षुःपीडनों मशकः । 
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स्तेजसा युक्त: सहात्मना यथासंकल्पितं लोक नयति! इति चैवबमादि- 
श्रुतिभ्यः | टणजलकानिद्शनाथ । प्रत्ययास्ववेते खरूपाजुवृत्ति मुक्त्वा 
किमन्यतआयणकाल्मावि भाषनाविज्ञानमपेक्षेरत् । तस्माये प्रतिपत्तव्य- 
फलभावानात्मकाः प्रलयास्तेष्वाप्रायगादावृत्ति' । तथाच श्रुतिः--'स 
यावत्केतु रयमस्माह्कोकाटलैति! इति प्रायणकाले5पि प्रत्ययानुबृत्ति दशे- 
यति । स्मृतिरपि---'य॑ ये बाउपि स्मरन्भा त्यजयन्ते कलेवरम्। 
त॑ तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितःः (गी० ८।६ ) इति, “प्रयाण- 
काले मनसाउचलेन' ( गी० ८।१० ) इति च । “सोडन्तवेलछायामेतत्र्य 
प्रतिपच्ेत' इति च मरणवेलायामपि कर्त॑व्यशेष॑ श्रावय्ति ॥ १२॥ 

९ तदधिगमाधिकरणम् । सू० १३ 
तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोर-छेषविनाशौ 

तह््यपदेशात् ॥ १३ ॥ 
गतस्तृतीयशेषः । अथेदानीं त्रह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता प्रतायते | 

ब्रद्माधिगमे सति तद्विपरीतफलं दुरितं क्षीयतते न क्षीयते वेति संशयः । 
कि. तावत्पाप्तमू । फलार्थत्वात्कमण: फलमदत्त्वा न संभाव्यते क्षयः । 
फलदायिनी श्यस्य शक्ति: श्रुतरा समधिगता । यदि तदन्तरेणेव फलो- 
पभोगमपबृज्येत भश्रुतिः क॒द्र्थिता स्थात् । स्मरन्ति व “नहि कर्म 
क्षीयते! इति । नन्वेवं॑ सति प्रायश्रित्तोपदेशोउनर्थकः प्राप्रोति । 
नैष दोप: । प्रायश्वित्तानां नेमित्तिकत्वोपपत्तेगेहदाद्ेश्पमादिवत् । 
अपिच आायश्चित्तानां दोषसंयोगेन विधानाड्वेदपि दोषक्षपणार्थता, 
नत्वेब॑ त्रद्मविद्यायां विधानमस्ति । ननन््वनभ्युपगम्यमाने न्रक्मविदः 
कर्मक्षये तत्फछस्यथावश्यंभोक्तव्यत्वादनिर्मोक्षः स्थात् । नेत्युच्यते ।॥ 
देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्ष: कर्मफलवद्धविष्यति । तस्मान्न ब्रद्माधिगमे 
दुरितनिवृत्तिरिति । एवं प्राप्ते जूम;:--तदधिगमे त्रक्माधिगमे सत्युत्तर- 
पूर्वयोरघयोरस्छेषविनाशों भब॒तः उत्तरस्थासरेष: पूर्वस्य विनाश! । कस्मात्। 

१ तेज उदानः । आत्मा जीवः। २ ततुध्यान संकल्प विश्ेपो बा। हे पापक्रि- 
यातो्पूवा नुत्पत्तिर-छेष: । 
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ततब्यपदेशात् । तथाहि अह्यमविद्याप्रक्रियायां संभाव्यमानसंबन्धस्थागामिनो 

दुरितस्यानमिसंबन्ध॑ विदुषो व्यपदिशति--“यथा पुष्करपछाश आपो 

न स्लिष्यन्त एक्मेजंबिदि पाप॑ कर्म न--र्िष्यते! (छा० ४।१४।३ ) 
इति । तथा विनाशमपि पूर्वोपचितस्य दुरितस्थ व्यपदिशति--तदथयथे- 

दीकातूलमप्ो श्रोत॑ प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते' (छा० 

५॥२४।३ ) इति | अयमपरः कर्मक्षयव्यपदेशों भवति--“भिश्वते हृदय- 

अन्थिरिछयन्ते सर्वसंशया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे' 

(मु० २२।८) इति। यदुक्तमनुपमुक्तफलस्थ कर्मण: क्षयकल्पनायां 

शास्रं कदर्थितं स्थादिति। नेष दोष: | नदहि वर्य कर्मणः फलदायिनीं 

शक्तिमवजानीमहे, विय्यत एवं सा, सा तु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रति- 

बध्यत इति वदामः। शक्तिसडद्भावमात्रे च शाज्लंव्याप्रियते न प्रतिब- 

न्धाप्रतिबन्धयोरपि । नहि कर्म ध्लीयव इस्ेतद्पि स्मरणमौत्सर्गिक न 

भोगारते कर्म क्षीयते तदर्थत्वादिति | इष्यत एवं तु प्रायश्रित्तादिना 

तस्य क्षयः “सर्व पाप्मान तरति,' “तरति ब्र्महलां यो5श्रमेघेन यजते 

य उ चैनमेव वेद' इत्यादि श्रुतिस्म्रतिभ्यः । यत्तृक्त नैमित्तिकानि प्राय- 

श्वित्तानि भविष्यन्तीति । तद्सत् । दोषसंयोगेन चोद्यमानानामेषां दोष- 

निर्धोतफलसंभवे फलान्तरकल्पनानुपपत्ते; । यत्पुनरेतदुक्ते न प्रायश्वित्त- 

बद्दोषक्षयोदेशेन विद्याविधानमस्तीति | अन्न ब्रूमः--सशुणासु तावदि- 

श्ासु विद्यत एवं विधानम् । तासु च वाक्यशेष ऐश्वर्यप्राप्तिः पापनिवृ- 

त्तिश्व विद्यावत उच्यते । तयोश्राविवक्षाकारणं नास्तीयतः पाप्मप्रहाणपू: 

वेकैश्वप्राप्िस्तासां फलमिति निम्चीयते । निगुणायां ठु विद्यायां यद्यपि 

विधान नासखि तथाप्यकत्रीत्मत्ववोधात्कर्मप्रदाहसिद्धि' । अस्हेष इ्ति 

चागामिषु कर्मछु कढेत्वमेव न प्रतिपयते ब्रद्धविदिति दशैयति। अतिक्रा- 

न्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानात्कतेत्वे प्रतिपेद इचब तथापि विद्यासामथ्योन्मि- 

ध्याज्ञाननिवृत्तेसान्यपि प्रविलीयन्त इत्याह विनाश इति। पूर्वसिद्धकेत्व- 

भोक्तृत्वविपरीत दि त्रिष्वपि कालेष्वकरै त्वाभोक्तत्वखरूप त्द्याहमस्मि 

जे) पूर्वमपि कतों भोक्ता बाहमासं नेदानीं नापि भविष्यत्काल इति 
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श्रह्मविदवगच्छति । एवमेव च मोक्ष उपपद्यते। अन्यथा हानादिकालप्रवृ- 
त्तानां कर्मणां क्षयाभावे मोक्षाभावः स्यात् । नच देशकालनिमित्तापेक्षो 

मोक्षः कर्मफलवड्भवितुमहेति । अनित्यत्वप्रसज्ञात् । परोक्षत्वानुपफ्तेश्व 
ज्ञानफलस्य । तस्माद्रक्षाघिगमे दुरितक्षय इति स्थिरम् ॥ १३ ॥ 

१० इतरासं लछेषाधिकरणम् | सू० १४ 
इतरस्याप्येवमसंछेषः पाते तु ॥ १४॥ 

पूर्वस्मन्नधिकरणे बन्धहेतोरघस्य स्वाभाविकस्याश्कछेषविनाशो ज्ञाननि- 
मित्तो झाखव्यपदेशान्निरूपितो । धर्मस्य पुनः शास्त्रीयत्वाच्छात्रीयेण 
ज्ञानेनाविरोध इत्याशइ्ुथ तन्निराकरणाय पूवाधिकरणन्यायातिदेशः क्रि- 
यते । इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मण एवमघवदसंश्झेषों विनाशश्र ज्ञानवतो 
भवतः । कुत:---तस्यापि खफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रतिब्न्धित्वप्रसड्ात् । 
“उभे उ हँवेष एते तरति” (बृ० ४।|४।२२ ) इल्यादिश्वुतिषु च दुष्कृत- 
वत्सुक्ृतस्थापि प्रणाशब्दव्यपदेशात् । अकत्रोत्मत्ववोधनिमित्तस्य च कम क्ष- 
यस्य सुकृतदुष्क्रतयोस्तुल्यत्वात् 'क्षीयन्ते चास्य कमोणि' ( मु० २।२।८) 
इति चाविशेषश्ुतेट । यत्रापि केवड एवं पाप्मशब्दों दृश्यते तत्रापि 
तेनेब पुण्यमप्याकलितमिति द्रष्टव्यम् । ज्ञानफलपेक्षया निफ्ृष्टफलत्वात् । 
अस्ति च श्रुतौ पुण्येडपि पाप्मशब्दः “नेन॑ सेतुमहोरात्रे तरत:” (छा० 
८।४।१ ) इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृतमप्यनुक्रम्य सर्वे पाप्मानोड्तो 
निवर्तन्त इत्यविशेषेणैव प्रकृते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात् | पाते त्विति 
तुशब्दो वधारणार्थ: । एवं धमोधर्मयोबेन्धदेत्वोर्विद्यासामध्योदश्छेषवि- 
नाक्षसिद्धेरवश्यंभाविनी विदुषः शरीरपाते मुक्तिरेयवधारयति ॥ १४ ॥ 

११ अनारब्धाधिकरणम् । घ्रू० १५ 
अनारब्धकार्य एव तु पूर्वे तद्वघे। ॥ १५॥ 

पूर्वयोरधिकरणयोश्ञौननिमित्तः सुकृतदुष्क्ृतयोर्िनाशोडबधारितः स 
किमविशेषेणारब्धकायेयोरनारब्घकारययोश्व भवत्युत विशेषेणानारब्धका- 
येयोरेवेति विचायेते । तत्र “उसे उ हेवैष एते तरति! (छू० ४।४।२२ ) 
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इत्येवमादिश्वुतिष्वविशेषश्रवणादविशेषेणैव क्ष॒यं इति। एवं प्राप्ते म्र्राइ--- 
अनारब्धकार्य एवं तिति। अप्रवृत्तफले एव पूर्वे जन्मान्तरसंचिते 
अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग्ज्ञानोत्पत्ते: संचिते सुकृतदुष्क्े ज्ञानाधिगमा- 
रक्षीफ़ते नत्वारब्धकार्य सामिभुक्तफले याभ्यामेतद्रह्मज्ञानायतर्न जन्म 
निर्मितमू । कुत एतत्ू--“तस्य ताबदेव चिरं यावज्न विमोक्ष्येड्थ 
संपत्ये! (छा० ६।१४।२) इति शरीरपातावधिकरणास्क्षेमप्राप्तेः | 
इतरथा दि ज्ञानादशेषकर्मक्षेये सति स्थितिहेत्वभावाज्ज्ञानप्राध्यनन्तरमेव 
क्षेमम भ्ुवीत, तत्र शरीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत । नमन वस्तुबलेनेवायमक- 
जोत्मावबोधः कमौणि क्षपयन्कर्थ कानिचिस्क्षपयेत्कानिचिन्रोपेक्षेत्र । नद्दि 
समाने5ग्रिबी जसंपर्के केषांचिद्वीजशक्तिः श्वीयते केषांचिन्न ध्लीयत इति 

शक्यमनज्जीकतुमिति । उच्यते--न तावदनाश्रिद्यारब्धकार्य कर्माशर्य॑ 

ज्ञानोत्पत्तिस्पपद्यते । आश्रिते च तस्मिन्कुठाहूचक्रवतल्मवृत्तवेगस्या- 
न्तराले ग्रतिबन्धासंभवाड्भूवति वेगक्षयप्रतिपालनमू । अकत्रोत्मबो- 
धथोडपि हि मिथ्याज्ञानबाधनेन कमाण्युच्छिनत्ति । बाधितमपि तु 
मिथ्याज्ञानं द्विचन्द्रज्ञानवत्संस्कारवशात्कचित्काठमनुवर्तत एवं । अ- 

पिच नेवात्र विवद्तिव्य त्रह्मविदा कंचित्कारं शरीर प्रियते न वा 

प्रियत इति | कर्थ ब्येकस्य खहददयप्रद्मयय॑ अह्मवेदन देहधारणं चापरेण 

प्रतिक्षेप्रुं शक्येत । श्रुतिस्म्ृतिपु च खितप्रज्नलक्षणनिदशेनेतदेव निरु- 

च्यते । तस्मादनारव्धकायेयोरेव सुकृतदुष्कृतयोर्विद्यासामथ्योत्क्षय इति : 

निर्णय; ॥ १५ ॥ 

१२ अग्निहोत्रायधिकरणम् | छू० १६-१७ 

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तदशनात्॥ १६॥ 
पुण्यस्याप्यश्छेषविनाशयो रघन्यायोविदिष्टः सोडतिदेश: सर्वपुण्य- 

विषय इत्याशह्त्र प्रतिबक्ति--अप्रिहोत्रादि त्विति। तुशब्द आश्भा- 
मपनुद्ति । यल्नित्य कर्म वैदिकमप्रिहोत्रादि तत्तत्कायायैव भवति, ज्ञा- 

नस्य यत्काय तदेवास्थापि कार्येमित्र्थ: । कुत/-- मे वेदानुवचनेन 
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ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन (बृ० ४।४।२२ ) इल्यादिदशे- 
नात्ू । नल्रु॒ज्ञानकर्मणोर्विलक्षणकायेत्वास्कार्यैक्लानुपपत्ति: । नेष 
दोष; । ज्वरमरणकाययोरपि दधिविषयोगुडमश्रसंयुक्तयोस्ठ प्रिपुष्टिकाये- 

दशेनात् । तद्वत्कर्मणोडपि ज्ञानसंयुक्तस्थ मोक्षकायोंपपत्तेः । नन््वना- 
रभ्यो मोक्ष; कथमस्य कर्मकारयेत्वमुच्यते । नेष दोष; । आरादुपकार- 
कत्वात्कर्मणः । ज्ञानस्येव हि प्रापक सत्कर्म प्रणाड्या मोक्षकारणमित्यु- 
पचयेते । अतएव चातिक्रान्तविषयमेतत्कार्येक्वामिधानम् । नहि 

ब्रद्मविद आगाम्यम्रिहोत्रादि संभवति । अनियोन््यत्रश्मात्मत्वप्रतिपत्तेः 

शास्त्रस्याविषयत्वात् । सगुणासु तु विद्यासु कठेत्वानतिबृत्तेः संभवत्या- 
गास्यप्यप्निहोत्रादि । तस्यापि निरभिसंधिनः कायोन््तराभावाद्वियासंग- 
त्युपपत्तिः || १६ ॥ 

किंविषयं॑ पुनरिद्मस्झषविनाशवचरन किंविषयं वाउदो विनियोगवच- 
नमेकेषां शाखिनाम् “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृदां द्वि- 
पन्तः पापकृतद्यमाम' इति । अत उत्तरं पठति--- 

अतोषन्यापि होेकेषासुभयोः ॥ १७॥ 
अतो5प्रिहोत्रादेनित्यात्करमणो उन््यापि हास्ति साधुकृया या फल्ममि- 

संधाय क्रियते तस्या एब विनियोग उक्त एकेपां शाखिनाम् 'सुहृदः 
साधुकृत्यामुपयन्ति”ः इति । तस्या एवं चेदमघवदस्ट्ेषविनाशनिरूपणमि- 
तरस्याप्येवमशछेष इति । तथाजातीयकस्य काम्यस्य कर्मणो विदां प्रदनु- 
पकारकत्वे संप्रतिपत्तिरभयोरपि जेमिनिबादरायणयोराचायेयोः ॥| १७ ॥। 

१३ विद्याज्ञाससाधनाधिकरणम् | सू० १८ 
यदेव विद्ययेति हि॥ १८ ॥ 

समधिगतमेतद्नन्तराघिकरणे नित्यमप्रिहोत्रादिकं कर्म मुमुश्कुणा 
मोक्षप्रयोजनोद्देशेन कृतमुपात्तदुरितक्षयहेतुत्वद्ारेण सत्त्वशुद्धिकारणतां 
प्रतिपद्यमान मोक्षप्रयोजनत्रज्माधिगमनिमित्तत्वेन श्रद्मविद्यया सहैक- 
कार्य भवतीति। तत्नाप्रिद्ोत्रादि कमोम्नव्यपाश्रयविद्यासंयुक्ते फेवर्ल 
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चास्ति । “य एवं विद्वान्यजति , 'य एवं विद्वाजहोति', “य एंव विद्वाब्छ॑- 

सति, धय एवं विद्वान्गायति', “तस्मादेवंविदमेव बअद्यार्ण कुर्वीव नानेव॑ 

विद! (छा० ४/१७॥१० ), 'तेनोभों कुरुतो यश्ेतदेवं वेद यश्थ न वेद 

(छा० १।११०) इल्यादिवचनेम्यो विद्यासंयुक्तमस्ति केवलमप्यस्ति । 
तत्रेद विचायेते--किं विद्यासंयुक्तमेवाप़िद्दोत्रादिक कर्म मुमुक्षोर्विद्याहे- 

तुत्वेन तया सहककायत्व॑ प्रतिपययते न केवलमुत विद्यासंयुक्त केवर्ल 

चाविद्देषेणेति । कुतः संशयः---“तमेतमात्मानं यश्ञेन विविदिषन्ति' इति 

यक्षादीनामविशेषेणात्मवेदनाइ्त्वेन श्रवणात् । विद्यासंयुक्तस्य चाप्नि- 

होत्रादेविंशिष्टव्वावगमात् । कि तावस्प्राप्त विद्यासंयुक्तमब कमोप्निद्दोत्रा- 

द्यात्मविद्याशेषत्व॑ प्रतिषयते न विद्याहीनम् । विद्योपेतस्य विशिष्टवाव- 

गमादियाविहीनात् । 'यदहरेव जुद्दोति तदहः पुनम्ेत्युमपजयत्येवं- 

विद्वान! इल्यादिश्रुतिभ्यः । 'बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रह्मस्यसि' 

(गी० २३९); (ृरेण ह्वरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय (गी०२।४ ९) इत्या- 

दिस्मृतिभ्यश्रेति । एवं प्राप्ते ग्रतिषयते--यदेव विद्ययेति द्वि | सत्यमेतत्। 

विद्यासंयुक्त कमा भिह्दोत्रादिक विद्याविहीनात्कर्मणो5मिहोत्राद्विशिष्ट वि- 

द्वानिब ब्राक्षणो विद्याविद्दीनाद्राह्मणात् । वथापि नाठयन्तमनपेक्ष विद्या 

विदीन कर्मा भिद्दोत्रादिकम् । कस्मात्--तमेतमात्माने यज्ञेन विविदिषन्ति' 

इत्मविशेषेणाभिहोत्रादेविंयाददेतुत्वेन श्ुतखात् । ननु॒विद्यासंयुक्तस्थाप्ति- 

होत्रादेविंधाविदीनादिशिष्टचाबगमाडिाविदीनमभिदोत्राद्यात्मविद्यादे- 

तुस्वेनानपेक्षमेवेति युक्तम् । भैतदेवम् । विद्यासहायस्थाभिद्दोत्रादेविद्ानि- 

मितच्ेन सामथ्योत्िशयेन योगादालज्ञानं प्रति कश्रित्कारणलवातिशयो 

भविष्यति न तथा विद्याविद्यीनस्थेति युक्त कल्पयितुम्। नठु “यज्ञेन 

विविदिषन्ति' इत्यत्नाविशेषेणात्मज्ञानाज्स्वेन श्रुतस्था भिहो त्रादि रनन्न त्व॑ 

शक्यम भ्युपगन्तुम् । तथाद्दि श्रुतिः---यदेव विद्या करोति श्रद्धयो- 

पनिषदा तदेव वीयेवत्तरं भवति”' (छा० १॥१।१० ) इति विद्यासं- 

कर्मणो पिददोत्रादेवी येवत्तरत्वाभि धाने न खकाये प्रति कंचिद्- 

'हिशय ब्रुवाणा विद्याविदीनस्थ तस्मैब तठ्प्रयोजन भति वीयैबरब दशे- 

४५७७ 
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थति | कर्मणश्व वीयेवत्त्व॑ तदत्खप्रयोजनसाधनप्रसहत्वम् । तस्माद्वि- 

शांसंयुक्त निययमभमिहोत्रादि विद्याविहीन॑ चोभयमपि मुमुझ्लुणा मोक्षप्र- 

योजनोदेशेनेद जन्मनि जन्मान्तरे च प्रागरज्ञानोत्पत्ते:ः कृत॑ यत्तयथासा- 

मर्थ्य ब्रह्माधिगमप्रतिबन्धकारणोपात्तदुरितक्षयद्वेतुत्वद्वारेण त्ह्माधिगम- 

कारणत्व॑ प्रतिपद्यमान श्रवणमननश्रद्धातात्पयोद्यन्तरह्गकारणापेक्ष॑ त्रह्म- 
वविद्यया सहेककाय भवतीति स्थितम् ॥| १८ ॥ 

१४ इतरक्षपणाधिकरणम् । छू० १९ 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपग्मते ॥ १९ ॥ 

अनारब्धकायेयोः पुण्यपापयोर्विद्यासामथ यो त्क्षय उक्तः । इतरे त्वार- 

ब्यफार्य पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म संपद्यते 'तस्य तावदेव 

चिरं यावन्न विमोक्ष्येडथ संपत्स्य/ ( छान््दो० ६।१४।२ ) इति “त्ू्ेव 

सन्त्र्माप्येति! इति चैवमादिश्रुतिभ्यः | नलु सत्यपि सम्यर्दशने यथा 
प्राग्देहपाताउ्धेददर्शन॑ द्विचन्द्रदशनन्यायेनानुवृत्तमेव॑ पश्चादप्यनुवर्तेत । 
न। निमित्ताभावात् । उपभोगशेषक्षपणं द्वि तत्रानुवृत्तिनिमित्त नच 

तादशमत्र किंचिद्स्ति । नन््वपरः कर्माशयोडमिनवमुपभोगमारप्स्यते । 

न। तस्पय दग्धवीजवात । मिथ्याज्ञानावष्टस्भ॑ हि कमोन्तरं देह- 

घात उपभोगान्तरमारभते तन्च॒मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानेन दग्धमित्यतः 

साध्वेतदारब्धकार्यक््ये विदुषः केबल्यमवह््य भ्रवतीति ॥ १९ ॥ इति 

श्रीगोविन्द्भगवत्यूज्यपाद शिष्यश्री मच्छेक रभगवत्पादकृती शारीरकमीमां- 
साभाष्ये चतुथोध्यायस्य प्रथम; पादः ॥ १ ॥ 

चतुथोध्याये छितीयः पादः । 
[ अन्न पादे उत्कान्तिगतिनिरूपणम्र् ] 

१ वागधिकरणम् | छू० १-२ 
वाद्यनसि दृशेनाच्छब्दाच ॥ १ ॥ 

. . अथापरासु विद्यासु फलप्राप्तये देवयानं . पन््थानमबतारयिष्यन्प्रथर्म 

-बावयथाशाक्षमुत्कान्तिक्रममन्वाचट्टे । समाना दि -विद्वद्विदुषोरुत्का- 
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न्तिरिति वक्ष्यति । अस्ति प्रायणविषया श्रुतिः “अस्य सोस्य पुरुषस्य 
प्रथतो वाबमनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेज: परवस्यां दैब- 

तायाम्” (छा० ६।८।६ ) इति । किमिध वाच एव वृत्तिमस््या मनसि 

संपत्तिरुच्यत उत वाग्वृत्तिरिति विशयः । तत्र वागेव तावन्मनसि संप- 
द्यत इति श्राप्तम । तथाहि श्रुतिरतुगरहीता भवति। इतरथा छक्षणा 
स्थात् । श्रुतिछक्षणाविशये च श्रुतिन्यौय्या न लक्षणा । तस्माद्गाच ए- 
वां मनसि प्रछढय इति। एवं प्राप्ते बूमः--वाखृत्तिमनसि संपद्यत 
इति | कर्थ वाज्वृत्तिरेति व्याख्यायते यावता वाड्यनसीटेवाचाये; प- 
ठति । सत्यमेतत् । पठिष्यति तु परस्तातू “अविभागो वचनात्! (त्र० 

सू० ४।२।१६ ) इति । तस्मादत्र वृक्त्युपशममात्र विवक्षितमिति गम्यते। 

तत्त्यप्रल्यविवक्षायां तु सर्वत्रेवाविभागसाम्यात्किं परत्रेव विश्धिंष्यादवि- 
भाग इति । तस्मादत्र वृत्त्युपसंहारविवक्षा । वाख्त्तिः पूर्वमुपसंडियते 
मनोवृत्ताववश्चितायामिद्यर्थ: । कस्मात् । दशेनात् । दृश्यते हि वाग्वृत्तेः 
पूर्वॉपसंहारों मनोबृत्ती विद्यमानायाम्ू । नतु वाच एवं वृत्तिमत्त्या मन- 
स्युपसंहारः केनचिद्पि द्र॒ट्ु शक्ष्यते । ननु श्रुतिसामथ्योद्वाच एवार्ये 
मनस्यप्ययो युक्त इत्युक्तम् । नेत्याह । अतत्परकृतित्वातू । यस्थ द्वि यत 
उत्पत्तिस्तस्य तत्र प्रयो न्याय्यो म्दीव शरावस्थ । नच मनसो वागु- 
त्पद्यत इति किंचन प्रमाणमस्ति । वृत्त्युद्धधाभिभवो त्वप्रकृतिसमाश्रया- 
वषि दृश्येते। पार्थिवेभ्यो हीन्धनेभ्यस्तेजसस्थाम्रेवृत्तिरुद्धवत्यप्छु चोप- 

शाम्यति । क्थ तश्मेस्मिन्पक्षे शब्दों वाझ्यनसि संपय्यत इति | अत आह 
शब्दाब्ैति । टाब्दोउप्यस्मिन्पश्लेइबकल्पते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारा- 

दिद्यर्थः ॥ १॥ 
अतएव च स्वाण्यलु ॥ २॥ 

“तस्मादुपशान्ततेजाः । पुनर्भवमिन्द्रियमनसि संपद्यमाने:' (प्रश्न० 

३।॥९ ) इस्न्नाविशेषेण सर्वेषामेवेन्द्रियाणंं मनसि संपत्ति: श्रुयते । त« 

१ प्रयतो प्रियमाणस् । 
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दर्शनात्तत्त्प्रलयासंभवाच्छब्दोपपत्तेश्व वृत्तिद्वरेणेव. सवोणीन्द्रियाणि 
मनो 5लुवर्तन्ते । सर्वेषां करणानां मनस्युपसंहाराविशेष सति वाचः३ प्र- 
थग्म्रदणं वाड्यमनसि संपद्मत इत्युदाहरणानुरोघेन ॥| २॥ 

२ मनोधिकरणम् । सू० ३ 
तनमन: प्राण उत्तरात् ॥ ३॥ 

समधिगतमेतत् “वाड्यनसि संपय्ते”! (छा० ६।८।६ ) इल्यत्र वृत्ति- 

संपत्तिविवक्षेति । अथ यदुत्तरवाक्यम् “मन; प्राण! (छा० ६।८।६ ) 
इति किमत्रापि वृत्तिसंपत्तिरेव विवक्ष्यत उत वृत्तिमत्संपत्तिरेति विचि- 
कित्सायां वृत्तिमत्संपत्तिरेवात्रेति प्राप्तम् | श्रुयनुग्रहात्तत्प्रकृतिकत्वोपप- 

तेश्व । तथाहि---“अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमय; प्राण: (छा० ६। 
५।७ ) इत्यन्नयोनि मन आमनन्ल्व्योरनिं च प्राणम् । “आपश्रान्नमस्- 
जन्त' इति श्रुतिः। अतगश्व यन्मनः प्राणे प्रलीयतेउन्नमेव वदष्सु प्रली- 

यतेउन्न हि मन आपश्व प्राणः प्रक्ृतिविकाराभेदादिति । एवं प्राप्त 
आूमः--तदप्यागृहीतबाह्मेन्द्रियव्ृत्ति मनो वृत्तिद्वारेणब श्राणे प्रलीयते 
इत्युत्तराद्राक्यादवगन्तव्यम् । तथाहि सुपुप्सोमुमूर्षोश्व प्राणवृत्तो परि- 
स्पन्दात्मिकायामवस्थितायां मनोवृत्तीनामुपशमो हृहयते। नच मनसः 

स्वरूपाप्ययः प्राण संभवति । अतत्पकृतित्वात्। ननु दर्शित॑ मनसः 
प्राणप्रकृतित्॒वमू । नेतत्सारम्। नहीदशेन प्राणाडिकेन तत्प्रकृतित्वेन 
मनः प्राणे संपत्तुमहेति । एबमपि हात्ने मनः संपयेताप्सु चान्नमप्स्वेव 
च प्राण: । नह्येतस्मिन्नपि पश्ने प्राणभावपरिणताभ्यो5द््यो मनो जायत 
इति किचन प्रमाणमस्ति तस्मान्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्ययः । वृत्त्यप्य- 
ये5पि तु शब्दो5ब कल्पते धृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादिति दर्शितम्॥ ३॥ 

३ अध्यक्षाघिकरणम् । छू० ४-६ 
सोः्ध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 

ख्ितमेतद्यस्थ यतो नोत्पत्तिस्तस्थ तसिसिन्वृत्तिप्रढयो न स्वरूपप्रय 
इति । इदमिदानीं प्राणस्तेजसीत्यत्र चिन्यते--कि यथाश्रुति पश्राणस्य 
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तेजस्थेव वृक्ष्युपसंह्ारः किंवा देद्देन्द्रिपपजराध्यक्षे जीव इति। तत्र 
अुतेरनतिशह्बत्वात्पाणस्थ॒ तेजस्थेव संपत्ति: स्थादुशुतकल्पनाया अन्या- 
य्यत्वादिति ! एवं प्राप्ते प्रतिपायते -सोड्ध्यक्ष इति | स॒ प्रकृत; प्राणो- 
ध्थ्यक्षेडविद्याकर्मपूर्वअ्ज्ञोपाधिके विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते । तत्मधाना प्राण- 
वृत्तिभवतील्यर्थ; । कुत:--तदुपगमादिभ्यः । “एवमेवेममात्मानमन्तकाछे 
सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्रेतदूर्ध्वोच्छासी भवति” इति हि श्र॒त्यन्तरम- 
ध्यक्षोपगामिनः सवोन्प्राणानविशेषेण दशेयति । विशेषेण च “तमुत्का- 
मन्त॑ प्राणोउनूत्क्रामति! (ब्ृ० ४।४।२) इति पश्चवृत्तेः प्राणस्थाध्यक्षानु- 
गामितां दशेयति तदनुबृत्तितां चेतरेंघाम् “प्राणमनूत्कामन्तं सर्बे प्राणा 
अनूत्कामति' (बृ० ४।४।२ ) इति । 'सविज्ञानो भवति' इति चाध्यक्ष- 

स्थान्तर्विज्ञानवत्त्वप्रदशनेन तस्मिन्नपीतकरणग्रामस्य प्राणस्यावस्थानं गम- 
यति। ननु श्राणस्तजसि' इति श्रूयते कर्थ प्राणो5ध्यक्ष इत्यधिकाबापः 
क्रियते । नेष दोषः | अध्यक्षप्रधानत्वादुत्कमणादिव्यवहारस्य श्रु्यन्तरगत- 
स्थापि च विशेषस्थापेक्षणीयत्वात् ॥ ४ ॥ 

कर्थ वर्डि प्राणस्तेजसीति श्रुतिरियत आह--- 

भूलेषु तऋछुतेः ॥ ५ ॥ 
स॒ प्राणसंप्क्तो वध्यक्षस्तेजः:सहचरितेषु भूतेषु देहबीजभूतेषु सूक्ष्मे- 

च्वतिष्ठत इत्यवगन्तव्यम् । प्राणस्तेजसीति श्रुतेः। ननु चेय॑ अंतिः 

प्राणस्य तेजसि स्थितिं दशयति न प्राणसंपक्तस्याध्यक्षस्य । नेष दोषः । 

सो ध्यक्ष इत्यध्यक्षस्माप्यन्तरालेउप्युपसंख्यातत्वातू । यो5पि हि सुन्नान्म- 
थुरां गत्वा मधुरायाः पादलिपुत्र त्रजति सोडपि सुन्नात्पाटलिपुत्र यातीति 
शक्यते ववितुम् । वस्मात्माणस्तेजसीति श्राणसंपक्तस्थाध्यक्षस्थेवैतत्तेज:- 
सद्दचरितेषु भूतेष्ववस्थानम् ॥॥ ५ ॥ 

कर्थ तेज;सद्दचरितेषु भूतेष्वित्युच्यते यावतैकमेव तेजः श्रूयते 

प्राण्तेजसीति । अत आह--- 
..... नैकस्मिन्द्शयतो हि॥ ६९॥ 

पैकस्मिभ्ेष , तेजसि शरीरान्तरतभेप्सावेछायां जीवो&बति्ठते कार्येस्मे 
४१ ब० सू० 
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शरी रस्थाने कात्मकत्वद्शनात् । दुशेयतश्तमर्थ प्रश्रप्रतिवचने “आप; पुरु- 
षवचसः (छा० ५।३।३ ) इति । तदब्याख्यातम् “यात्मकत्वात्ु भूय- 

स्वात्' (ञअ० सू० ३।१।२) इत्यन्न । शुतिस्म्तती चेतमर्थ दृशयतः । श्रुतिः 
धपृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमय;” इत्याय्या । स्मृति- 
रपि “अण्व्यो मात्राउविनाशिन्यो दैशाधानां तु या; स्मृता)। तामिः 
साधेमिदं सर्व संभवत्यनुपूर्वश:' इतद्याया । नलु चोपसंहतेषु वागादिषु 
क्रणेषु शरीरान्तरप्रेप्सावेलायां 'का्य तदा पुरुषो भवति (बृ०३।२॥१३) 
इत्युपक्रम्य श्रुट्यन्तरं कर्माश्रयतां निरूपयति--“तौ हू यदूचतुः कर्म हैव 
तदूचतुरथ हू यत्पशशंसतुः कर्म हेव तत्पमशशंसतुः (ब्ृ० ३।२।१३ ) 
इति । अज्नोच्यते---तत्र कर्मप्रयुक्तस्थ ग्रह्मतिग्रहसंज्नकस्थनिद्रियविषयात्म- 
कस्य बन्धनस्य प्रवृत्तिरेति कमोश्रयतोक्ता । इह पुनभूतोपादानादेहा- 
न्वरोत्पत्तिरिति भूताश्रयत्वमुक्तम् । प्रशंसाशब्दादपि तत्र प्राधान्यमात्र 
कर्मणः प्रदर्शित नत्वाश्रयान्तरं निवारितम् । तस्मादविरोधः ॥ ६ ॥ 

४ आसृत्युपक्रमाधिकरणम् । स्ू० ७ 
समाना चास्त्युपक्रमादस्टतत्वं चानुपोष्य ॥ ७॥ 

सेयमुत्क्रान्ति: कि विद्वद्विदुषोः समाना किंवा -विशेषवतीति विश- 
यानानां विशेषवतीति तावसत्पाप्तम् । भूताश्रयविशिष्टा क्लेषा । पुनभेवाय 
थे भूतान्याश्रीयन्ते । नच विदुषः पुनभेवः संभवति । “अमृतत्वं दि 
विद्वानअते” इति स्थिति: | तस्मादविदुष एवेषोत्कान्ति:। ननु विद्याप्रकरणे 

समान्नानाहदिदुष एवेषा भवेत्। न। खापादिवय्थाप्राप्तानुकीर्तनाव् । 
तथादि “यत्रेतत्पुरुष: स्लपिति नाम!, “अशिक्षिषति नास', 'पिपासति नाम! 
(छा० ६।८।१,३,५ ) इति च सर्वप्राणिसाधारणा एवं खापादयो5नु- 
कीटेन्ते विद्याप्रकरणेडपि प्रतिपिपादयिषितवस्तुप्रतिपादनाजुगुण्येन नतु 
विदुषो विशेषवन्तो विधित्स्यन्ते। एबमियमप्युत्कान्तिर्महाजनगतैबानुकी- 
थेते यस्यां परस्थां देवतायां पुरुषस्य प्रयतस्तेज: संपथ्यते स आत्मा तत्त्व- 
मसीत्येतत्मतिपादयितुम् । भ्रतिषिद्धा चेषा विदुषः “न तस्य प्राणा उतका- 
* १ दशाघोनां पश्चमूतानां, अष्ब्यः सूकमाः, मीयन्त इति मात्रा: । 
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मन्ति' (बृ० ४।४।६) इति । तस्मादविदुष एवैषेति । एवं प्राप्त बूमः--- 
समाना चैेषोत्कान्तिवांल्यनसीतादा विद्दद्विदुषोरसत्युपक्रमाद्धवि- 
तुमदति । अविशेषश्रवणात् | अविद्वान्देहबी जभूतानि भूतसूक्ष्माण्याश्रित् 
कर्मश्रयुक्तो देहग्रहणमनुभवितुं संसरति । विद्ांस्तु ज्ञानप्रकाशितं मोक्ष- 
नाडीद्वारमाश्रयत्ते । तदेतदासत्युपक्रमादित्युक्तमू । नन्वम्॒तत्व॑ हि विदुषा 
प्राप्तव्यं नच तद्देशान्तरायत्तं तत्र कुतो भूताश्रयत्व॑ सत्युपक्रमो वेति । 
अन्रोच्यते---अलुपोष्य चेदम् , अद्ग्ध्वाउल्नन्तमविद्यादीन्डेशानपरविया- 
सामथ्योदापेक्षिकमम्तत्वं प्रेप्सते संभवति तत्र सत्युपक्रमों भूताश्रयत्व॑ 
च। नहदि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरुपपय्यते | तस्माददोष: ।| ७॥ 

५ संसारव्यपदेशाधिकरणम् । सू० ८-११ 
तदाउपीतेः संसारव्यपदेशात ॥ ८ ॥ 

तेज: परस्यां देवतायाम' (छा०६।८।६) इत्यत्र प्रकरणसामथ्यां त्तय- 
थाप्रकृतं तेज: साध्यक्षं सप्राणं सकरणग्राम॑ भूतान्तरसहितं प्रयतः पुंसः 
परस्यां देवतायां संपद्मयत इलत्येतदुक्ते भवति । कीदशी पुनरियं संपत्ति: 
स्थादिति चिन्त्यते । तत्रात्यन्तिक एवं तावत्खरूपप्रविकृय इति ग्राप्तम । 

तत्प्रकृतित्वोपपत्ते; । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृति; परा देव- 

तेति प्रतिष्ठापितम् ॥ तस्मादात्यन्तिकीयमविभागापत्तिरिति । एवं श्राप्त 

जूम:-तत्तेजआदि भूतसूक्ष्मं श्रोत्रादिकरणाश्रयभूतमा5पीतेरा संसारमो- 

क्षात्सम्यस्ज्ञाननिमित्तादवतिछते । “योनिमन्ये श्रपन्ते शरीरत्वाय दे- 

हिनः । स्थाणुमन्येउनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्र॒तम् (क० ५।७ ) इत्या- 

दिसंसारव्यपदेशात् । अन्यथा हि सर्व: प्रायणसमय एवोपाधिप्रत्यस्त- 

मयादल्यन्त ब्रह्म संपयेत । तत्र विधिशास्त्रमनर्थक॑ स्थादियाशार्त च । 

सिथ्याज्ञाननिमित्तथ्य बन्धो न सम्यग्ज्ञानाइते विस्ंसितुमहेति । तस्मा- 

शत्पक्रतिस्वेषपि सुषुप्तअलयवद्वी जभावावशेषैवैषा सत्संपत्तिरेति ॥ ८ ॥ 

सूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्घेः ॥ ९॥ 
तथ्ेतरभूतसद्दितं तेजो जीवस्यास्माच्छरीरात्बसत आश्रयभूत स्वरू- 

पत: भ्रमाणतश्न सूक्ष्म भवितुमद्देति । तथाहि--नाडीनिष्कम्रणश्रवणादि- 
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भ्योडस्य सोध्ष्म्यमुपलभ्यते । तत्र तनुत्वात्संचारोपपत्ति: । स्वच्छत्वाशा- 
प्रतीघातोपपत्ति; | अतएव च देहान्निगेच्छन्पाश्रेस्थै्नोपछभ्यते ॥| ९॥ 

नोपसर्देनातः ॥ १० ॥ 
अतएव सूक्ष्मत्वान्नास्य स्थुलस्य शरीरस्योपमर्देन दाह्मदिनिमित्तेनेंतर- 

त्सूक्ष्मं शरीरमुपस्यते ॥ १० ॥ 
अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 

अस्येव च सूक्ष्मस्य शरीरस्यैष ऊष्मा यमेतस्मिव्शरीरे संस्पर्शे- 
नोष्माणं विजानन्ति । तथाहि म्तावस्थायामवस्थिते८पि देह्टे विद्यमाने- 
धव्वपि च रूपादिषु देहगुणेषु नोष्मोपछभ्यते जीवदवस्थायामेव तूप- 
लमभ्यत इत्यत उपपद्चते प्रसिद्धशरीरव्यतिरिक्तव्यपाश्रय एवेंष ऊष्मेति | 
तथाच श्रुतिः---'उष्ण एव जीविष्यठ5शीतो मरिष्यन! इति ॥ ११॥ 

६ प्रतिषेधाधिकरणम् । स्ू० १२-१४ 
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्॥ १२॥ 

“अमृतत्व॑ चानुपोष्य इत्मतो विशेषणादात्यन्तिकेडसृतत्वे गत्यु- 
त्कान्तोरभावो5भ्युपपतः । तत्रापि केनचिल्कारणेनोत्कान्तिमाशइथध 
प्रतिषेधघति---(अथाकाम यमानो यो5कामो निष्काम आप्तकाम आत्म- 
कामो भवति न तस्य प्राणा उत्करामन्ति अद्देब सन्बह्ाप्येति' (बू० 
४।४।६ ) इत्यतः परविद्याविषयात््रतिषेधान्न परत्रह्मविदों देदालाणा- 
नामुत्कान्तिरस्तीति चेत् । नेत्युच्यते । यतः शारीरादात्मन एफ 
उत्कान्तिप्रतिषेघः ग्राणानां न शरीरातू। कथमवगम्यते “न तस्मा- 

ताणा उत्करामन्ति इति शाखान्तरे पद्चमीप्रयोगात्। संबन्धसामा- 

न्यविषया दि षष्ठी शाखान्तरगतया पञ्चम्या संबन्धविशेषे व्यवस्थाप्यते। 
तस्मादिति च प्राधान्यादभ्युद्यनिःश्रेयसाधिकृतो देही संबध्यते न देह: । न 
तस्मादुश्चिक्रमिषोर्जीवात्पाणा अपक्रामन्ति सहेव तेन भवन्तीदर्थ; ॥१२॥ 

सप्राणस्य व प्रवसतो भवत्युत्कान्तिर्देद्ादित्ेवं प्राप्ते प्रत्युच्यते--- 

स्पष्टो झ्ोेकेषाम ॥ १३॥ 
न तशदस्ति यदुक्त परत्रझ्विदोडपि देहादस्प्युत्कान्तिसत्कान्तिप्रतिषे 
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घस्य देह्पादानत्वादिति । यतो देद्दापादान एवोस्क्रान्तिप्रतियेध एकेपां 
समाज्नातृणां स्पष्ट उपलभ्यते । तथाहि---आतैभागप्रश्ले “यत्रार्य पुरुषो 

प्लियत उद्स्मात्माणा; ऋमन्ताहो नेति' (डृ० ३।२।११ ) इल्त्र “नेति 

होवाच याज्ञवस्क्यः” (ब्ृ० ३।२।११) इत्यजुत्कान्तिपक्षं परिगृह्म न तहो- 

यमनुस्कान्तेषु प्राणेषु प्रियत इत्यस्थामाशक्लायामू “अज्रेव समवनीयन्त 

हति प्रविछर्य प्राणानां भ्रतिज्ञाय तत्सिद्धये 'स उच्छृयलाध्मायद्या- 

ध्मातों मृतः शेते! (बृ० ३।२।११) इति सशब्दपराम्रष्टस्थ प्रकृत- 

स्योत्कान्यवघेरुच्छुयनादीनि समामनन्ति । देहस्य चैतानि स्युने 

देद्दिः । तत्सामान्यात् “न तस्मात्याणा उत्क्रामन्टयत्रैव समवनीयन्ते” 

इत्त्राप्यभेदोपचारेण . देहापादानस्येबोत्कमणस्थ प्रतिषेघ: । यद्यपि 

प्राधान्यं देहिन इति व्याख्येयं येषां पश्चमीपाठः। येषां तु षष्ठी- 

पाटस्तेषां विद्वत्संबन्धिन्युत्कान्तिः श्रतिषिध्यत इति प्राप्तोत्कान्तिप्रति- 

पेधार्थत्वादस्य वाक्यस्थ देद्ापादानेव सा श्रतिषिद्धा भवति, देहाहु- 

स्कान्ति: प्राप्ता न देहिनः। अपिच “चक्लुष्टो वा मू्नो वाअन्येभ्यो वा 

शरीरदे शे भ्यस्तमुत्कामन्त प्राणोउनूल्कामति प्राणमनूत्कासन्तं सर्वे प्राणा 

अनूत्कामन्ति' (बृ० ४।४।२) इत्येवमविद्वद्विषय सप्रप अमुत्कमर्ण 

संसारगमर्न च दशेयित्वा 'इति नु कामयमानः (द० ४॥४।६ ) इत्यु- 

बसंडद्याविद्वत्कथाम्ू “अथाकामयमानः (बे० ४।४।६ ) इति व्यप- 

विश्य विद्धांस यदि वहिषयेउप्युत्कान्तिमिव आ्रापयेद्समखस एवं 

व्यपदेश;। स्थात्। तस्माद्विद्वद्धिषये प्राप्तयोगव्युत्कान्योर्विद्द्विषये 

प्रतिषेध इस्ेबमेव व्याख्येयं व्यपदेशार्थवत्ताय । नच ब्रद्मविदः सर्वे- 

गतत्मात्ममूतस्य॒प्रक्षीणकामकर्मण उत्कान्विगेतिवोंपपद्यते निमित्ता- 

भावात् । “अन्न अह्य समझुते' इति चैबंजातीयकाः श्रुत॒यो गत्युक्का- 

न्थोरभाव॑ सूचयन्ति ॥ १३ ॥ 
स्मयेते च ॥ १४ ॥ 

स्मवेतेडषषि बच मद्दाभारते गत्युत्कान्योरभावः--सर्वभूतात्मभू- 

तस्य सम्यग्भूतानि पश्यतः । देवा अपि मार्गे सुश्चन्यपदस्य पदेषिणः! 
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इंति । नलु गतिरपि ब्रद्गाविदः सर्वगतन्रक्मात्मभूतस्थ स्मयेते 'शुकः 
किल वैयासकिसुमुश्ष॒रादित्यमण्डलमभिप्रतस्थे पित्ना चानुगम्याहूतों भो' 
इति प्रतिशुभाव इति। न। सशरीरस्पेवाय योगबलढेन विशिष्टदेश- 

प्राप्तिपू्वकः शरीरोत्सगे इति द्रष्टव्यम् । सर्वभूतदृश्यत्वायुपन्यासात् । 
नह्मशरीरं॑ गच्छन्त॑ सर्वभूतानि द्र॒ष्ट्र शक्तुयुः। तथाच तत्रैबोपसं- 
हतमू---“शुकरतु मारुताच्छीघां गतें कृत्वाउन्तरिक्षगः । दशयित्वा 
प्रभावं खव॑ सर्वभूतगतो5भवत् इति । तस्मादभाव: परख्रद्गाविदों गत्यु- 
त्कान्यो; । गतिश्रुतीनां तु विषयमुपरिष्टाब्याख्यास्यामः ॥ १४ ॥ 

७ वागादिलयाधिकरणम् | खू० १५ 
तानि परे तथाझाह ॥ १७॥ 

तानि पुनः प्राणशब्दोदितानीन्द्रियाणि भूतानि च॑ परत्रह्मविद्स्त- 
स्मिन्नेव परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते । कस्मात् । तथाह्याह श्रुतिः---एव- 

मेवास्थ॒परिद्रष्टरेमाः षोड्श कला: पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति! (प्रश्ू० ६॥५) इति। ननु “गताः कछा; पश्चदश 
प्रतिष्ठा ( मु० ३।२।७ ) इति विद्वद्विषयेबापरा श्रुति; परस्मादात्म- 
नोउन्यत्रापि कलानां भ्रठ्यमाह् सम । न। सा खलु॒ व्यवहारापेक्षा, 
पार्थिवाद्या/ कछाः प्रथिव्यादिरेव सप्रकृमतीरपियन्तीति । इतरा तु 
विद्वत््नतिपत्त्यपेक्षा, झृत्ल॑ कल्यजातं परत्द्मविदो जअक्वेव संपद्चत 
इति । तस्माददोष; ॥ १५ ॥ 

< अविभागाधिकरणम् । सू० १६ 
अविमभागो वचनात् ॥ १६॥ 

स पुनर्विदुष; कछाप्रछढयः किमितरेषामिव सावशेषों भवत्याहोंस्वि- 
भिरवशेष इति। तत्र प्र्यसामान्याच्छक्त्वश्चेषताप्रसक्तो अवीति--- 
अविभागापत्तिरेवेति । कुतः---बचनात् । तथादि कलाप्रछ्यमुक्त्वा वक्ति 
--मिय्षेते तासां नामरूपे पुरुष इत्येब श्रोच्यते स एबो5कलछो5सृतो 
भवति' (प्र० ६५) इति । अविद्यानिमित्तानां च कछानां न विद्या 
निमित्ते प्रढये सावशेषत्वोपपत्तिः | तस्मादविभाग एवेति ॥ १६ | 
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९ तदोको5थिकरणम् । छू० १७ 
तदोको5ग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारों विद्यासामथ्यात्तरछे- 
चगत्यनुस्टतियोगाच हादोनुण्हीता! शताधिकया ॥ १७॥ 

समाप्ता प्रासज्जिकी परविद्यागता चिन्ता । संग्रति त्वपरविद्याविषया- 
मेव चिन्तामनुवर्तयति । समाना चारृत्युपक्रमाद्विद्वद्विदुषोरुत्कान्तिरि- 
स्युक्त तमिदानीं छत्युपक्रमं दशयति। तस्योपसंहतवागादिकलापस्योब्चिक्र- 
मिषतो विज्ञानात्मम ओक आयतरन हृदयम् । 'स एवास्तेजोमात्राः सम- 
भ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' इति श्रुतेः | तद््रप्रज्वलनपूर्विका चल्लु- 
रादिखानापादाना चोत्कान्तिः श्रुयते---“तस्य हैतस्थ हृद्यस्याप्र प्रद्योतते 
तेन प्रयोतेनेष आत्मा निष्क्रामति चछ्ुष्टो वा मूप्नो वान्येभ्यो वा शरी- 
रदेशे मय: (हृ० ४।४।२ ) इति। सा किमनियमेनेव विद्वदविदुषोभेव- 
स्थास्ति कश्विद्विदुषो विशेषनियम इति विचिकित्सायां श्रुयवविशेषादनि- 
यमप्राप्तावाचष्ट---समाने5पि हि विद्वदविदुषोहेदयाप्रप्रयोतने तत्मकाशित- 
द्वारत्वे च मूर्धस्थानादेव विद्वाज्रिष्करामति स्थानान्तरेभ्यस्त्वितरे । कुतः--- 
विद्यासामथ्योत्। यदि विद्वानपीतरवद्यतः कुतश्रिदेहदेशादुत्कामेन्नेवो- 
स्कृष्ट छोक॑ छभेत । तत्रानर्थिकेव विद्या स्थात् । तच्छेषगत्मनुस्मृतियोगात् 
विद्याशेषभूता च मूथन्यनाडीसंबद्धा गतिरतुशीलूयितव्या विद्याविशेषेषु 
विहिता तामभ्यस्यंस्तयैव प्रतिष्ठत इति युक्तम् । तस्माद्धुदयालयेन त्रह्मणा 

सूपासितेनानुगृहीतस्तड्भाव॑ समापन्नो विद्वान्मूधंन्ययेव शताधिकया 

शताद्तिरिक्तयैकशततम्या नाड्या निष्करामतीतराभिरितरे । तथादि हादँ- 
विद्यां प्रकृपत समामनन्ति---'शतं चेका च ह्वृदयस्य नाड्यस्तासां मूधो- 

नममिनिःस्तैका | तयोध्वमायन्नस्तत्वमेति विध्वदकन्या उत्कमणे भव- 
न्ति! (छा० ८॥६।६ ) इति ॥ १७ ॥ 

१० रब्म्यधिकरणम् । सू० १८ 
रचइम्यनुसारी ॥ १८ ॥ 

अस्ति हार्दविद्या--“अथ यदिदिमस्मिन्त्रक्षपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म 

(छा ० ८।१।१) इत्युपक्रम्य विहिता। तत्पक्रियायाम् “अथ या एता हृदयस्य 
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नाड्य:' (छा० ८।६।१) इत्युपक्रम्य सप्रपन्न॑ नाडीरश्मिसंवन्धमुक्त्वोक्तम् 
(अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्कामटथेतेरेद रशिमिमिरूष्द माक्रमते' (छ[० 
८।६।५ ) इति। पुनश्चोक्तम् “तयोध्व॑मायज्नमृतत्वमेति' (छा० ८।६।६) इति। 
तस्माच्छताधिकया नाड्या निष्कामन्रश्म्यनुसारी निष्कामतीति गम्य- 
ते । तत्किमविशेषेणेबाहनि राजो वा मप्रियमाणस्य रच्म्यनुसारित्वमाहो- 
स्विदहन्येवेति संशये सत्यविशेषश्रवणादविशद्येषेणेव तावद्रशम्यनुसारीति 
प्रतिज्ञायते ॥ १८॥ 

निशि नेति चेन्न संबन्धस्य यावदेह मावित्वा- 
इशछोयति च ॥ १९ ॥ 

अस्यहनि नाडीरश्मिसंबन्ध इत्यहनि सृतस्य स्थाद्रश्म्यनुसारित्व 

रात्रो तु प्रेत्य न स्थात् । नाडीरश्मिसंबन्धविच्छेदादिति चेन्न । 
नाडीरश्मिसंबन्धस्य यावद्देहभावित्वात् । यावद्देहभावी हि शिरा- 
किरणसंपके: । दशेयति चैतमर्थ श्रुतिः---“अमुष्मादादिद्यात्रतायन्ते 
ता आसु नाडीषु रप्ता आभ्यो नाडीभम्यः प्रतायन्ते तेडमुष्मि- 
आदित्य सप्ताः (छा० ८।६।२) इति। निदाघसमये च॑ निशा- 
स्वपि किरणानुब्नत्तिरुपछभ्यते प्रतापादिकायेदशनात् । स्तोकानुवृत्तेस्तु 
दुलेक्ष्यत्वमृत्वन्तररजनीपु . शैशिरेंष्विव दुर्दिनेषु । “अद्दरेबेतद्वात्रो 
दधाति! इति चेतदेव दशेयति । यदि च रात्रों प्रेतो विनेव रइ्म्यजु- 
सारेणोध्बमाक्रमेत रब्म्यननुसारानर्थक्य भवेत् । नक्षेतद्विशिष्याधीयते 
यो दिवा प्रेति स रश्मीनपेक्ष्योध्बमाक्रमते यस्तु रात्रों सोडनपेक्ष्येवेति । 
अथतु विद्वानपि सात्रिप्रायणापराधमात्रेण नो्ध्वमाक्रमेत पाक्षिकफछा- 
वियेल्प्रवृत्तिरेव तस्यां स्यात् । मृत्युकाठानियमात् । अथापि रात्राबु- 
परतो5द्वरागममुदीक्षेत । अद्दरागमेउप्यस्थकदाचिद्रश्मिसंबन्धाई 
झरीरं स्थात्पाबकादिसंपकोतू । “ख यावत्थ्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति' 
(छा० ८।६।५ ) इति च॒ धघ्रुविरनुदीक्षां दशेयति। तस्माक्तद्विशेषेणे- 
बेदं रात्रिंदिवं रश्म्यनुसारित्वमू ॥ १९॥ / 



भ्रधि. ११ सू. २९] चतुथोध्याये द्वितीयः पादः । ४८९ 

११ दक्षिणायनाधिकरणम् | छू० २०-२१ 
अतश्रायने5पि दक्षिणे ॥ २० ॥ 

अतएव चोदीक्षानुपपत्तेरपाक्षिफफलत्वाश विद्याया अनियतकाल- 
त्वाश्च स्त्योदेक्षिणायनेडपि स्रियमाणो विद्ान्भाप्रोत्येव विद्याफलम । 
उत्तरायणमरणप्राशस्वप्रसिद्धे्भीष्मस्थ च॒प्रतीक्षादशेनात् “आपूर्यमाण- 
पक्षाद्यान्पडदकूछेति मासांस्तान' (छा० ४।१५।५ ) इति च् श्रुतेरपे- 
क्षितव्यमुत्तरायणमितीमामाश डएमनेन सूत्रेणापनुदति । आशस्ट्प्रसि- 
द्विरविद्वद्विवया । भीष्मस्थ प्रतिपालनमाचारप्रतिपालनाथ पिठप्रसाद- 
लब्धरवच्छन्दसृत्युताख्यापनाथ॑ च। श्रुततेस्वर्थ वत्यति “आतिवाहि- 
कास्तलिड्राव ( त्र० सू० ४।३।४ ) इति ॥ २० ॥ 

ननु च--थयत्र काले त्वनावृत्तिमाभइत्ति चेव योगिनः । प्रयाता 
यान्ति त॑ कार वलट्ष्यामि भरतर्षम”ः (गी० ८२३ ) इति काढछप्रा- 
धान्येनोपक्रम्याहरादिकालविशेष: स्मृतावपुनरावृत्तये नियमितः कर्थ 

रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातोषनावृत्ति यायादिति | अत्रोच्यते--- 
योगिनः प्रति च स्मयेते स्मातें चेते ॥ २१५॥ 

योगिन; प्रति चायमहरादिकालविनियोगो३डनावृत्तये स्मयेते। स्मार्ते 

चैते योगसांख्ये न श्रोते। अतो विषयभेदात्ममाणविशेषात्र नास्थ 

स्मार्तस्य कालछविनियोगस्य श्रोतेषु विज्ञानेष्ववतारः । ननु---अ्रि- 
ज्योतिरदः झुकृुः पण्मासा उत्तरायणम! | “धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: 

बण्मासा दक्षिणायनम! (गी० ८।२४४२५) इति च॒ श्रोतावेती 

दैवयानपिठयाणौ प्रयमिज्ञायेते स्म्रतावपीति । उच्यते--“त॑ काले 

बक्ष्यामि' (गी० ८।२३) इति स्मृ॒तोी काहप्रतिज्ञानाद्विरोधमाशइथ 
परिहार उक्त: । यदा पुनः स्म्॒तावष्यक््यादा देवता एवातियाहिक्यो 

गृह्नन्ते तदा न कश्चिह्दरोध इति ॥२१॥ इति श्रीमत्परमहँस- 

परित्राजकाचार्यश्रीमछंकरभगवतः कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये चतु- 

थौध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 



४३९० अद्वसृत्रशाहुरभाष्यम । [ अधि. १ सू. १ 

चतुर्थेप्ध्याये तृतीयः पादः । 
[ अन्न पादे सगुणविद्यावतो रूतस्योत्तरमागोमिधानम् ] 

१ अचिराद्रधिकरणम् । स्ू० १ 
अर्चिरादिना तत्पथितेः ॥ १ ॥ 

आस्त्युपक्रमात्समानोस्क्रान्तिरित्युक्तम् । स्ततिस्तु श्रुययन्तरेष्वनेकधा 
अूयते । नाडीरश्मिसंबन्धेनेका 'अयैतैरेव रश्मिभिरूध्व॑ आक्रमते' (छा० 
८।६।५ ) इति । अर्चिरादिकेका 'तेडर्चिषममिसंभवन्दर्चिषो5्द:? (ब्ृ० 
६।२।१५ ) इति । 'स एतं देवयान पन्थानमासादाप्रिकोकमागच्छति' 

(को० १।३) इलत्यन्या। यदा वे पुरुषोडस्माहोकात्ैति स वायु- 
मागच्छति' (ब्ृ० ५११०।१) इत्यपरा । 'सूयेद्वारेण ते विरजा; 

प्रयान्ति! (मुण्ड० १॥२॥११ ) इति चापरा। तत्र संशय;--किं 

परस्पर भिन्ना एताः रूतयः कि वेकेवानेकविशेषणेति । तत्र प्राप्त 
तावडद्धिनज्ना एताः सतय इति। भिन्नप्रकरणत्वात् । भिन्नोपासनाशेष- 

'त्वाच्च । अपिच “अयैतैरेव रश्मिभिःः (छा० ८।६।५ ) इत्यवधारण- 
मर्चिराद्यपेक्षायामुपरुध्येत । त्वरावचनं च पीड्येत “स यावत्क्षिप्ये- 
न्मनस्तावदादित्ं गच्छति! (छा० ८।६।५ ) इति। तस्मादन्योन्य- 
भिन्ना एवंते पन््थान इति। एवं प्राप्तेडभिद्ध्महे--अर्चिरादिनेति । 
सर्वो बद्ञप्रेप्सुर्चिरादिनेवाध्वना रंहतीति प्रतिजानीमद्दे । कुत+--- 
तत्पथितेः । प्रथितों होष मागेः सर्वेषां विदुषपाम् । तथाहि पश्चापक््मिवि- 

द्ाप्रकरण थयेड्चामी अरण्ये श्रद्धां समुपासते (बृ० ६।२।१५ ) 
इति विद्यान्तरशीलिनामप्यर्चिरादिका र्तिः भ्राव्यते । स्वथादेततू । 
यास्भर॒ विद्यास न काचिद्गतिरुच्यते तास्वियमर्चिरादिकोपतिष्ठतां यासु 
त्वन्या श्राव्यते तासु किमित्य्चिराद्याभअयणमिति । अत्रोच्यते--- 
भवेदेतदेव॑ यद्यव्यन्तभिन्ना एवेता: सूतयः स्युः। एकेव त्वेषा स्तिरने- 
कविशेषणा अद्भोकप्रपदनी कचित्केनचिद्धिशेषणेनोपछक्षितेति वदामः । 
सर्वत्रेकदेशप्रत्यमभिज्ञानादितरेवरविश्वेषणविशेष्यभाबो पपत्ते: । प्रकरणमे- 



अधि, २ सू, २] चतुथोथ्याये तृतीयः पादः । ४९१ 

दवेष्पि हि विद्येकत्वे भवतीतरेतरविशेषणोपसंहारबद्गतिविशेषणानाम- 

प्युपसंहारः । विद्याभेदेषपषि तु गल्मेकदेशप्रतभिज्ञानाहन्तव्यामेदातर 
गद्यभेद एवं | तथाहि ते तेषु तद्धकोकेषु पराः परावतो वसन्ति! 

(बृ० ६।२।१५ ), “तस्मिन्वसन्ति शाश्वती: समा: (ब्ृ० ५५१०१ ), 

धा या ब्रह्मणो जितिया व्युष्टिस्तां जिति जयति तां व्युष्टि व्यश्रुते' 
( कोषी० १।४ ), “तय एवँेतं ब्रह्मछोक॑ त्रह्मचर्यणानुविन्द्ति' ( छा० 

८।४/३ ) इति च तत्न तत्र तद़ेवेके फर्ू बह्मयछोकप्राप्तिकक्षणं प्रद- 

इयेते । यच्त्वेत्तेरेवे्रवधारणमर्चिराद्याअयणे न स्थादिति । नेष दोषः | 
रश्सिप्राप्तिपरत्वादस्य । नह्येक एवं शब्दों रश्मीश्व प्रापयितुमहेंल- 

चिंरादीश्व व्यावतैयितुम । तस्माद्रश्मिसंबन्ध एवायमबधायेत इति 

द्रष्टन्यम् । त्वरावचन ल्वर्चिराद्रपेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया शै- 

ध्यार्थत्वान्नोपरुध्यते । यथा निमिषमात्रेणान्नागम्यत इति । अपिच “अ- 

शैतयो; पथोने कतरेणचन”ः (छा० ५॥१०८) इति मागेह्यश्रष्टानां 

कष्ट ठृतीयं स्थानमाचक्षाणा पिल्याणव्यतिरिक्तमेकमेव देवयानमर्चि- 

रादिपवोण पन््थानं प्रथययाते । भूयांस्यर्चिरादिस्तो मागेपवोण्यल्पीयांसि 
त्वन्यत्र । भूयसां चानुगुण्येनास्पीयसां नयन न्याय्यमित्यतोःप्याचिरा- 

दिना तस्रथितेरित्युक्तम् ।। १॥ 

२ वास्वधिकरणम् | छ० ३ 
वायुमव्दादविशेषविदेषाभ्याम् ॥ २ ॥ 

केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणानामितरेतरविशेषण विशेष्य- 

भाव इति तदेतत्सुहृद्धूत्वाचार्यो ग्रथयति। “स एत॑ देवयान पन््थानमापदा- 

प्रिछोकमागच्छति स वायुलोकं॑ स वरुणछोक॑ स इन्द्रढोक॑ सर प्रजापति- 

छोक॑ स त्रद्मचछोकम! (कौ० १।३) इति कौषीतकिनां देवयानः पन्थाः 

पठ्यते । तन्नार्थिरप्रिछोकशब्दौ तावदेकाथा ज्वलनवचनत्वादिति नात्रे 

संनिवेशक्रमः कविद्न्वेष्यः । वायुस्ववर्चिरादौ वर्त्मनि न श्ुतः कतमस्मिन् 

स्थाने निवेशयित॒व्य इति । ऊष्बते--तेठर्चिषमेवामिसं भवन्त्यर्चिषों 5दरह 

आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षादान्पडुद्इकेति सासांस्तान् . मासेम्य: 



४९२ श्द्मासत्शाइरभाष्ययू ।+ [ अधि. ३ सू, ३ 

संबत्सरं संवत्सरादादिद्यम (छा० ५११०११,२) इल्यन्न संवत्सरात्परा- 
अआमादित्यादवोन वायुममिसंभवन्ति । कस्मात् । अविशेषविश्ञेषाभ्याम्। 
तथाहि---“स वायुलोकम्! ( को० १॥३ ) इल्यन्नाविशेषोपदिष्टस्थ बायो: 
झुत्यन्तरे विशेषोपदेशों दृश्यते “यदा बे पुरुषो3स्माल्षोकाटैति स वायुमा- 
गच्छति तस्मे स तन्न विजिद्दीते यथा रथचकऋस्य खं तेन सर ऊर्ष्वमाक्रमते 
स आदित्यमागच्छति! (हृ० ५।१०।१ ) इति । एतस्मादादित्याद्यायो: 
पूर्वत्ववशेनादिशेषादब्दादिद्ययोरन्तराले वायुर्निवेशयितव्यः । कस्मात्पु- 
नरप्रेः परत्वदशनाहिशेषादर्चिषोडनन्तरं वायुने निवेश्यते । नेषो5स्ति 
विशेष इति वदामः । ननूदाहतता शुतिः--“स एतं देवयानं पन्थानमा- 

पद्मािलोकमागच्छति स वायुलढोंकं स वरुणलोकम” (कोषी० १॥३ ) 
इति । उच्यते--केवछो5त्र पाठ; पोर्वापर्यणावबस्थितों नात्र क्रमबचनः 
कश्मिच्छब्दो5स्ति । पदार्थोपदशेनमाज्र छात्र क्रियते एतमेतं चआागच्छतीति 
इतरज्न पुनवोयुप्रत्तेन रथचक्रमात्रेण च्छिद्रेणोध्वमाक्रम्यादित्यमागच्छती- 
त्यवगम्यते क्रम: । तस्मात्सूक्तमविशेषविशेषाभ्यामिति । वाजसनेयिनस्तु 
“मासतेभ्यो देबकोकं देबलोकादादित्यम' (इहृ० ६।२।१५ ) इति समा- 
मनन्ति । तत्नादिद्यानन्तयोय देवलोकाद्वायुमभिसंभवेयु: । वायुमब्दा- 
दिति तु छन्दोगश्रुयपपेक्षयोक्तमू । छान्दोग्यवाजसनेयकयोस्त्वेकत्र 
देवछोको न विद्यते परत्न संवत्सरः । तत्र श्रुतिद्वयप्रत्ययादुभावप्युभयत्र 
अथयितव्यों । तत्नापि माससंबन्धात्संवत्सरः पूर्वः पश्चिमो देवछोक 
इति विवेक्तब्यम् ॥ २ ॥। 

३ तडिदधिकरणम् | स्लू० हे 
तडितो5थि वरूण संबन्धात्॥ ३ ॥ 

“आदित्याबन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतम (छा० ४।१५।५) इत्यस्या विद्युत 
उपरिष्टात्स बरुणछोकमित्ययं बरुणः संबध्यते। अस्त द्टि संबन्धों विद्यु- 

इृरुणयो; । यदा दि बिश्ञाल्या विद्युतस्तीघ्रस्तनिवनिर्धोषा जीमूतोदरेथु 
प्रनृत्यन््यथाप: प्रपतन्ति । वियोवते ख्तनयति वर्षिष्यत्ति बा! (छा०छ। 
१११ ) इति थे आशह्षणम् । भप्रां चाथिपतिर्यरुण इति श्लुतिस्सुतिप्र- 
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सिद्धि: । वरुणाद्धीन्द्रप्रजापती स्थानान्तराभावात्पाठसामश्योंत् । आग- 
न्तुकत्वादपि वरुणादीनामन्त एवं निवेशों वेशेषिकस्थानाभावाद्िद्य- 
आन्त्याचिरादो बर्त्मनि ॥ ३ ॥ 

४ आतिवाहिकाधिकरणम् | स्ू० ४-६ 
आतिवाहिकास्तलिड्ात् ॥ ४ ॥ 

तेष्वेवाचिरादिषु संशय:--किमेतानि मा्गेचिह्ान्युत भोगभूमयो- 
5थवा नेतारो गन्त्तणामिति । तत्न मार्गेलक्षणभूता आर्चिरादय इति ताव- 
ञआप्तम् । तत्खरूपत्वादुपदेशस्थ । यथाहि छोके कश्चिद्वाम॑ नगरं वा 
प्रतिष्ठासमानो उनुशिष्यते गच्छेतस्त्वभमुं गिरिं ततो न््यश्रोध ततो नदीं 
ततो प्राम॑ ततो नगर वा शआ्राप्स्यसीत्येबमिद्दाप्यचिषो5हरह आपूर्यमाणप- 
क्षमिद्याद्याइ । अथवा भोगभूमय इति प्राप्तमू । तथाहि---लोकशब्दे- 

नाग्यादीननुबन्नाति “अप्रिकोकमागच्छति' (कोषी० १३ ) इत्यादि । 
छोकशब्दश्व प्राणिनां भोगायतनेषु भाष्यते---'मनुष्यछोकः प्रिवृोको 
देवछोकः (बृ० १।५।१६ ) इति च। तथाच ब्राह्मणम---“अहोरात्रेषु 

ते लोकेषु सज्जन्ते इत्यादि । तस्मान्नातिवाहिका आर्चिरादयः । अचेतनत्वा- 
दष्येतेषामातिवाहिकत्वानुपपत्ति: । चेतना हि लोके राजनियुक्ताः पुरुषा 
दुर्गेषु मार्गेष्वतिवाह्यानतिवाहयन्तीति । एवं प्राप्ते ब्रूम:---आतिवाहिका 
एवैते भवितुमदेन्ति । कुतः--तह्निब्लात् । तथाहि “चन्द्रमसो विद्युत 

तत्पुरुषोईमानवः स॒ एतान्त्रझ्न गमयति! (छा० ४।१५७५ ) इति 

सिद्धवद्रमयित्त्व॑ दशेयति । वद्बचनं तद्ठिषयमेवोपक्षीणमिति चेत् | न । 

प्राप्मानबत्वनिवृत्तिपरत्वाद्विशिषणस्य । यद्यर्चिरादिषु पुरुषा गमयितारः 

प्राप्तास् च मानवास्ततो युक्त तन्रिवृत्त्यथ पुरुषविशेषणममानब इति ॥|४॥ 

नलनु तछिज्ञमात्रमगम्क न््यायाभावात् । नेष दोषः । 

उमयब्यामोहात्तत्सिद्वेः ॥ ५ ॥ ु 
ये साबद्र्चिरादिमागांस्ते देदवियोगात्संपिण्डितकरणप्रमा इत्सजदबा 

अर्थिरादीनामप्यचेवनत्वाद्खातब्यमित्यतो 5चिं रायमिमानिनश्रेवता देषता- 
डरे ब्र० सु० 
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विशेषा अतियात्रायां नियुक्ता इति गम्यते । छोकेडपि हि मत्तमूर्च्छिता- 
दुय संपिण्डितकरणाः परमप्रयुक्तवत्मोनो भवन्ति | अनवश्थितत्वाद्ष्यर्चि- 
रादीनां न मार्गलक्षणत्वोपपत्तिः । नहि रात्रो प्रेतस्याहःसखरूपाभिसंभव 
उपपद्मयते । नच प्रतिपालनमस्तीत्युक्त पुरस्तात्। ध्रुवत्वात्तु देवतात्मनां 

नायं दोषो भवति । अआर्चिरादिशब्दृता चेषामर्चिराद्यमिमानादुपपयते 
“आर्चिषोज्ह: (छा० ४।१५।५,५।१०।१ ) इल्यादिनिर्देशस्त्वातिवाहिक- 
त्वेडषपि न विरुध्यते आर्चिषा देतुनाइहरमिसंभवति । अह्या द्देतुना आपूर्ये- 
माणपक्षमिति । तथाच लोके प्रसिद्धेष्वप्यातिवाद्दिकेष्वेवेजातीयक उपदेशो 
दृश्यते । गच्छ त्वमितो बलवमोणं ततो जयसिंहँ ततः ऋष्णगुप्तमिति । 
अपि चोपक्रमे 'तेडचिरमिसंभवन्ति' (ब्ृ० ६।२।१५ ) इति संबन्धमा- 
अमुक्त न संबन्धविशेषः कश्चित् । उपसंहारे तु 'स एतान्त्रह्म गमयति' 
(छा० ४।१५।६ ) इति संबन्धविशेषो5तिवाह्मातिवाहकत्व लक्षण उक्त- 
स्तेन स एवोपक्रमेउपीति निधोयेते । संपिण्डितकरणत्वादेव च गन्तूणां 
न॒तत्रोपभोगसंभवः । लोकशब्द्स्त्वनुपभुञ्जानेष्वपि गन्तृषु गमयितुं 
शक्यते । अन्येषां तल्लोकबासिनां भोगभूमित्वात् । अतोडपग्रिखामिकं 
छोक॑ प्राप्तोडप्रिनाइतिवाह्मयते वायुस्वामिकं प्राप्तो वायुनेति योजयित- 
व्यम्ू ॥ ५ ॥ 

कर्थ पुनरातिवाहिकत्वपक्षे वरुणादिषु तत्संभवः । विद्युतों द्यधि वरु- 
णादय उपक्षिप्ता विद्युतस्त्वनन्तरमात्रह्मप्राप्तेरमानवस्यैव पुरुषस्थ गमयि- 
तृत्व॑ श्रुतमिति । अत ७त्तरं पठति--- 

वैद्युतनेव ततस्तछुतेः ॥ ६ ॥ 
ततो विद्युदर्भिसंभवनादूर्ध्क विद्युदूनन्तरवर्तिनेवामानवेन पुरुषेण वरु- 

णलोकादिष्वतिवाह्ममाना त्रद्वलोक॑ गच्छन्तीतद्यवगन्तव्यम् । “तान्वैद्युता- 
त्पुरुषोष्मानब: स एस ब्रह्मलोकं॑ गसयति' इति तस्यैद गसयितृत्वश्रुतेः | 
वरुणाद्यस्तु तस्येवाप्रतिबन्धकरणेन साहाय्यानुष्ठानेन वा केनचिदनुआ- 
हो इत्यवंगन्तव्यम् । ठस्मात्साधूक्तमातिबादिका देवतात्मानोडर्चिरादय 
६ 
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५ कायोपिकरणम् | स्ू० ७-१४ 
कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७॥ 

'स एनान्त्रह्म गमयति' (छा० ४।१५।५) इत्पत्र विचिकित्स्ते--- 
कि कार्यमपरं जह्म गमयत्याहोस्ित्परमेवाविकृत मुख्य ज्रह्मेति । कुतः 
संशय; । ब्रद्मदाव्द्श्रयोगाद्वतिश्रुतेश्व । तत्र कायेमेव सगुणमपरं बह्नैनान्ग- 
मयत्यमानवः पुरुष इति बादरिराचार्यों मनन्यते | कुततः---अस्य गत्युप- 
पत्ते: | अस्य हि कार्यत्रह्मणो गन्तव्यत्वमुपपयते प्रदेशवत्तवात्। नतु पर- 
स्मिन्त्रद्मणि गन्तृत्व॑ गन्तव्यत्व॑ं गतिबाॉडबकल्पते । सर्वगतसलवातत्यगात्म- 
त्वाच गन्तृणाम् ॥ ७॥ 

विशेषितत्वाच ॥ ८॥ 
अह्मलोकान्गमयति ते तेषु अह्मलोकेषु पराः परावतों वसन्ति' 

(बृ० ६॥२।१५ ) इति च॒ भ्रुलन्तरे विशेषितत्वात्कायेत्रह्मविषयेव गति- 
रिति गम्यते । नहि बहुवचनेन विशेषणं परस्मिन्त्रह्मण्यवकल्पते । कार्ये 
त्ववस्थाभेदोपपत्ते: संभवति बहुवचनम् । छोकश्रुतिरपि विकारगोचरा- 
यामेव संनिवेशविशिष्टायां भोगभूमावाज्ससी । गौणी त्वन्यत्र “अद्वैव 
लोक एष सम्राद' इत्यादिषु । अधिकरणाघिकर्तव्यनिर्देशो5पि परस्मिन्त्र- 

हाण्यनाझ्स: स्यात् । तस्मात्कायेविषयमेवेदं नयनम् ॥ ८ ॥ 
नलु कारयविषयेडपि ब्रह्मशब्दों नोपपद्यते, समन््वये हि समस्तस्य 

जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मेति स्थापितमिति । अतन्नोच्यते-- 

सामीप्याक्तु तब्यपदेशः ॥ ९ ॥ 
तुशब्द आशड्ञाव्यावृत्त्यर्थ: । परत्रह्मसामीप्यादपरस्थ जहाणस्तस्मि- 

ज्ञपि ब्रह्मशब्द्प्रयोगो न विरुध्यते । परमेव हि त्रह्म विशुद्धोपाधिसंबन्ध 

कचित्केश्रिद्विकारधर्म नो मयत्वादिभिरुपासनायो पद्श्यमानसपरमिति 

स्थिति: ॥ ९ ॥ 
नन॒ कार्यप्राप्तावनावृत्तिश्रवर्ण न घटते। नहि परस्माह्नझणोउन्यत्र 

कचिजित्यतां संभावयन्ति । दशेयति च॒ देवयानेन पथा प्रस्थितानामना- 
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वृत्तिम “एतेन प्रतिपद्यमाना इम॑ मानवमावते नावर्तन्ते! (छा० श। 
१५।६ ) इति तेषामिह न पुनरावृत्तिरस्ति “तयोध्वमायज्नम्ृतत्वमेति' 
(छा० ८।६।६, क० ६।१६ ) इति चेत् । अन्न ब्रूमः--- 

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात् ॥ १०॥ 
कार्यत्रह्मलोकप्रल्यप्रत्युपस्थाने सति तत्नेवोत्पन्नसम्यग्दशेनाः सनन््त- 

स्तद्ध्यक्षेण द्िरण्यगर्भय सहातः पर॑ परिशुद्धं विष्णोः परम पद प्रतिप- 

दयन्त इति । इत्थे क्रममुक्तिरनावृत्त्यादिश्वुयभिधानेभ्योड5भ्युपगन्तव्या । 
नहाज़सैव गतिपूर्विका परप्राप्तिः संभवतीत्युपपादितम् ॥ १० ॥ 

स्घखतेश्व ॥ ११॥ 
स्मृतिरप्येत्मर्थभनुजानाति---“तरह्मणा सह ते सर्बे संप्राप्ते प्रतिसं- 

चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशनित परं पद्म” इति। तस्मात्कायेत्र- 
झ्विषया गतिः श्रुयत इति सिद्धान्त: ॥ ११॥ 

क॑ पुनः पूर्वपक्षमाशह्थायं सिद्धान्त: प्रतिष्ठापितः “कार्य बादरिः' 
(त्र० सू० ४।३।७ ) इत्यादिनेति । स इदानीं सूत्रेरेवोपदश्येते--- 

पर जैमिनिसेख्यत्वात॥ १२॥ 
जेमिनिस्त्वाचायेः “स॒ एनान्त्रहा गमयति! (छा० ४।१५।६ ) 

इत्यत्र परमेव ब्रक्ष प्रापपतीति मन््यते । कुतः--मुख्यत्वात् । पर हि 
ब्रद्मा ब्रद्मशव्दस्य मुख्यमालम्बनं, गोणमपरं, मुख्यगौणयोश्व मुख्ये संप्रत्ययों 

भवति ॥ १२ ॥ 

दर्ानाच॥ १३ ॥ 
“तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति' (छा० ८।६।६, क० ६।१६ ) इति च 

गतिपूर्वकमम्रतरत्वं दशयति । अम्ृृतत्व॑ च परस्मिन्श्नह्मण्युपपद्मते न कार्ये, 
विनाशित्वात्कायेस्थ । “अथ यत्रान्यत्पश्यति तद्ल्प॑ तन्मत्येम्! ( छा० 
७।२४।१ ) इति प्रवचनात् । परविषयैव चेषा गतिः कठव्लीषु पठ्यते । 
नहि ततन्न विद्यान्तरप्रक्रमोई्स्ति “अन्यत्र घमोदन्यत्राधभोतः (क० 
२।१४ ) इति परस्थैव ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात् ॥ १३ ॥ 
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नच काये प्रतिपत्त्यमभिसंधिः॥ १४ ॥ 
अपिच '“अजापते; सभां वेश्म प्रप्मे' (छा० ८॥१४।१) इति 

नायं कार्यविषयः प्रतिपत्त्यमिसंधिः “न्ममरूपयोर्निबेहिता ते यदन्तरा 
तड्झ' (छा० ८।१४।१ ) इति कार्यविरक्षणस्य परस्पेव अद्गणः प्रकृत- 
त्वात् । 'यश्ञो5ईं भवामि बज्ाहझ्षणानामं (छा० ८।१४।१) इति च॑ 
सवात्मत्वेनोपक्रमणात् । “न तस्य अ्रतिमा अस्ति, यस्य नाम महयशः 
( श्ैता० ४१९ ) इति च परस्थेब त्रह्मणो यशोनामत्वप्रसिद्धेः | सा 
चेय॑ वेश्मप्रतिपत्तिगंतिपूर्विका हादृविद्यायामुदता तद॒पराजिता पूज्नेद्मणः 
प्रभुविमित हिरण्मयम्' (छा० ८।५।॥३) इत्यत्र । पदेरपि च गलर्थत्वान्मा- 
गापेक्षाउतसीयते । तस्मात्परत्रह्मविषया गतिश्रुतय इति पक्षान्तरम् | ता- 
बेतों द्वो पक्षाबाचार्येण सूत्रितों गत्युपपत्त्यादिभि रेको मुख्यत्वादिभिरपरः। 
तत्र गत्युपपतक्त्यादय: प्रभवन्ति मुख्यत्वादीनाभासयितुं न॒ठु मुख्यत्वा- 
दयो गत्युपपत्त्यादीनिद्याथ एवं सिद्धान्तो व्याख्यातो द्वितीय; पूर्व- 
पक्षः । नद्यसत्यपि संभवे मुख्यस्येवार्थस्य गप्रहणमिति कश्चिदाज्ञापयिता 
विद्यते । परविद्याप्रकरणेडपि च तत्स्तु्थ विद्यान्तराश्रयगद्यनुकीर्तनमुप- 
पद्मयते “विष्वड्डून्या उत्कमणे भवन्ति (छा० ८।६।६ ) इतिवत्। 'प्र- 

जापतेः सभां वेश्म श्रप्ये (छा० ८।१४।१ ) इति तु पूर्चवाक्यवि- 
च्छेदेन कार्येडपि प्रतिपत्त्यभिसंधिने विरुष्यते । सगुणेउपि चर ब्रक्षणि 
सर्वाह्त्वसंकीर्तन सर्वकमो सर्वकाम इत्यादिवद्वकल्पते । तस्माद्परवि- 
षया एवं गतिश्रुतयः । केचित्पुनः पूवोणि पूर्वपक्षसूत्राणि भवन्त्युत्तराणि 
सिद्धान्तसूत्राणीयेतां उ्यवस्थामनुरुष्यमानाः परविषया एवं गतिश्रुतीः 

प्रतिष्ठापयन्ति तदनुपपन्नं गन्तव्यत्वानुपपत्तेत्रह्वण: । यत्सर्वग् सवोन्तरं 

सर्वात्मकं च परं ब्रह्म (आकाशवत्सर्वगतश्व नित्यः, “यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म 
(० ३॥४।१ ), 'य आत्मा सर्वोन्तर: (हृ० ३॥४।१ ), आत्मवेद 
सर्वम! (छा० ७२५।२ ), “अझ्वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम (मु० २॥२॥ 
११) इल्यादिश्रुतिनिधोरितविशेष॑ तस्थ ग्न्तव्यता न कदाचिदृप्युपप- 
ध॒ते । नहि गतमेब गम्यते । अन्यो बान्यद्वच्छतीति अप्लिद्धं छोके । 
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ननु लोके गतस्थापि गन्तव्यता देशान्तरबिशिष्टा दृष्टा । यथा प्रथिवीस्थ 
एवं प्थिवीं देशान्तरद्वारेण गच्छतीति । तथानन्यत्वेडपि बालस्य काला- 
न्तरविशिष्ट वाधेक स्वात्ममूतमेव गन्तव्यं दृष्ट तद्दद्गह्मणोडपि सर्वेशक्त्यु- 
पेतत्वात्कथंचिट्ून्तव्यता स्यादिति । न | प्रतिषिद्धसर्व विशेपत्वाद्भह्मणः । 
“निष्कल निष्क्रिय शान्त निरब्यं निरजनम (ख्रेता० ६।१९) 

“अस्थुलमनण्वहखमदीघेम्' (बृ० ३।८।८ ), “सबाह्माभ्यन्तरो झ्ाजः 
(मु० २१॥१२), 'स वा एप महानज आत्माउजरोडमरोडउम्तो5भयो 
अह्म। (बृू० ४।४।२५ ), 'स एप नेति नेत्यात्मा (बृ० ३॥९॥२६) 
इत्यादिश्रुतिस्म्ृतिन्याये भ्यो न देशकालादिविशेषयो ग: परमात्मनि कल्पयितु 

शकयते । येन भूप्रदेशवयोवस्थान्यायेनास्थ गन्तव्यता स्थात् । भूवय- 
सोस्तु प्रदेशावस्थादिविशेषयोगादुपपद्मयते देशकाछूविशिष्ठटा गन्तवब्यता । 
जगदुत्पत्तिसितिप्रल्यहवेतुत्वश्रुतेरने कश क्तित्वं त्रह्मण इति चेत् । न । विशे- 

पनिराकरणश्रुतीनामनन्यार्थत्वात् । उत्पत्त्यादिश्ुतीनामपि समानमनन्या- 

र्थत्वमिति चेत् । न। तासामेकत्वप्रतिपादनपरत्वात् । मृदादिरृष्टान्तेर्हि सतो 
त्रद्मण एकस्य सत्यत्वं विकारस्य चावृतत्वं प्रतिपादयच्छाओं नोत्पक्त्यादिपरं 

भवितुमहंति । कस्मात्पुनरुत्पक््यादिश्रुतीनां विशेषत्व॑न पुनरितरशेषत्व- 
मितरासामिति । डच्यते--विशेषपनिराकरणशथ्रुतीनां निराकाद्डार्थत्वात् । 
नद्यात्मन एकत्वनिद्यलशुद्धत्वागबगतो सर्यां भूयः काचिदाकाद्वोपजा- 
यते पुरुषार्थसमाप्तिबुद्युपपत्ते: “तत्र को मोहः कः शोक एकल्वमनुप- 
इयतः (ईशा० ७), “अभय वे जनक प्राप्तोउइसि' (बृ० ४।२।४), “विद्वान्न 
विभेति कुतश्रन । एतं ह वावन तपति किमहं साधु नाकरवं किमहूं 

पापमकरवम्' (तैत्ति० २॥९।१ ), इत्यादिश्रुतिभ्यः | तथेब च विदुषां 
तुध्मनुभवादिदशनात् । विकारानृताभिसंध्यपवादाद् “मृत्योः स मसृत्युमा- 
श्रोति य इद नानेव परश्यति' इति । अतो न विशेषनिराकरणश्रुतीना- 
मन्यशेषत्वमवगन्तुं शक्यते । नेवमुथत्त्यादिश्ुतीनां निराकाह्दार्थश्रतिपाद- 
नसामथ्येमस्ति । प्रद्मक्॑ तु तासामन्यार्थत्॑ समनुगम्यते । वथाद्दि “तत्रै- 
तच्छुज्ञमुत्ततितं सोम्य विजानीदि नेदममूल भविष्यवि' (छा० ६।८।३) 
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इत्युपन्यस्योदर्के सतत एवकस्य जगन्मूलस्थ विज्ञेयत्व॑ दरशायति । “यते. वा 

इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्यमिसंविशल्ति । 
तह्चिजिज्ञासस । तड्हेति' (तै० ३११ ) इति च। एयमुत्पत्त्यादिश्वुती- 
नामकात्म्यावगमपरत्वान्नानेकशक्तियोगो अक्षणः । अतश्व गन्तव्यत्वानु- 
पपत्ति;। “न तस्म प्राणा उत्करामन्ति अहोव सन्त्रह्माप्येति' (बृ० ४।४६) 
इति च् परस्मिन्त्रह्मणि गातिं निवारयति । तमब्याख्यातं “स्पष्टो ल्येकेषाम् 
(त्र० सू० ४।२।१३ ) इत्यत्र | गतिकल्पनायां चर गनन्ता जीबो गन्त- 

व्यस्य त्रह्मणोउबयवों विकारो वान्यो वा ततः स्थातू। अलन्ठवादात्म्ये 
गमनानुपपत्ते: । यद्येवं ततः कि स्यात्। उच्यते । ययेकदेशस्तेनेकदेशिनो 
निद्यप्राप्तत्वान्न पुनत्रह्मगमनमुपपयते । एकदेशित्वकरपना च ब्रह्मण्यन पन्ना 
निरवयवत्वप्रसिद्धे:। विकारपक्षेउप्येतन्तुल्यं विकारेणाणि विकारिणो नेत्यप्रा- 
प्रत्वात् । नहि घटो मदात्मतां परित्यज्यावतिष्ठते परिःयागे वाउभावभप्रेः । 
विकारावयवपक्षयोश्र तद्बतः स्थिरत्वाद्रह्मणः संसार मनमप्यनवक्ुप्तम् । 
अथान्य एवं जीवो त्ह्मणः । सोउणुव्यापी मध्यमपरिमाणो वा भवितुम- 
हँति । व्यापित्वे गमनानुपपत्ति; | मध्यमपरिमाणत्वे चानित्यलप्रसड्डः । 
अणुत्वे ऋत्सनशरीरवेदनानुपपत्ति; | ग्रतिषिद्धे चाणुत्वमध्यमप रिमाणत्दे 

बिस्तरेण पुरस्तात् । परस्माच्ान्यत्वे जीवस्य “तत्तमसि (छा० ६॥८।७) 

इल्यादिशास्रबाधप्रसज्ञ५ । विकारावयबपक्षयोरपि समानो5्य दोपषः । 

विकारावयवयोस्तद्वतो5नन्यसत्वाददोष इति चेत्॥ न। मुख्येकत्वानुप- 

पत्ते: । सर्वेष्वेतेपु पश्चेष्वनिर्मोक्षप्रसज्ञ: । संसा्यात्मज्वानिवृत्ते:। नि तो वा 

खरूपनाशप्रसड्ज: । अह्मात्मत्वाभ्युपगमाव्च । यक्तु केश्विजर्प्यते आनि 

भैमित्तिकानि कमोण्यनुष्ठीयन्ते भ्रत्यवायानुत्पत्तये काम्यानि प्रतिषिद्धानि 

व परिहियन्ते खगीनरकानवाप्तये सांप्रतदेद्दोपभोग्याति च कर्मोण्युपभो- 
गेनैव क्षुप्यन्त इसतो वर्तमानदेहपातादूध्ब देह्ान्तरप्र/तेसंधानकारणाभा- 

वात्खरूपावस्थानलक्षणं कैवल्य विनापि अक्मात्मतयेबंद्रत्तस्य सेत्स्यतीति । 

तद्सत् । प्रमाणाभावात् । नह्ेतच्छालेण केनचित्रतिपादितं मोक्षार्थीत्य॑ 

समाचरेदिति । खमनीषया त्वेतत्तर्कित यस्मात्कर्मनिसित्तः संसारततस्पा- 
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न्िमित्ताभावान्न भविष्यतीति । नचेतत्तकेयितुमपि शक्यते निमित्ताभा- 

वस्य दुल्लानत्वात् । बहूनि द्वि कमोणि जाल्यन्तरसंचितानीड्टानिष्टविपा- 

कान्येकेकस्य जन्तोः संभाव्यन्ते । तेषां विरुद्धफछानां युगपदुपभोगासं- 
भवात्कानिचिह्ब्धावसराणीद॑ जन्म निर्मिमते कानिचित्तु देशकाहनिमि- 

प्रतीक्षाण्यासत इत्यतस्तेषामवश्िष्टानां सांप्रवेनोपभोगेन क्षपणासंभवात् 

यथावर्णितचरितस्यापि वर्तमानदेहपाते देह्ान्तरनिमिचाभावः शक्यते 

निश्ेतुम् । कर्मशेषसद्भावसिद्धिश्व “तद्य इद्द रमणीयचरणास्ततः शेषेण' 

इल्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः । स्थादेतत् । नित्यनेमित्तिकानि तेषां क्षेपकाणि 

भविष्यन्तीति । तन्न। विरोधाभाबात् | सति द्वि विरोधे श्षेप्यक्षेपकभाषो 

भवति । नच जन्मान्तरसंचितानां सुकृतानां नित्यनेमित्तिकेरस्ति बिरोधः । 
शुद्धिरूपत्वाविशेषात् । दुरितानि त्वशुद्धिरूपत्वात्सति विरोधे भवतु 
क्षपणं नतु तावता देहान्तरनिमित्ताभावसिद्धि: । सुकृतनिमित्तत्वो पत्ते; । 

दुश्वरितस्थाप्यशेषक्षपणानबगमात् । नच निल्मनेमित्तिकानुष्ठानाअत्यवा- 
यानुकत्तिमात्र न पुन; फर्ान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति फलान्तर- 
स्थाप्यनुनिष्पादिनः संभवात् । स्मरति हझ्यापस्तम्ब:--“तयथाम्रे फछार्थ 
निमिते छायागन्धावनूत्पयेते एवं धर्म चर्यम्राणमथो अनूत्पयन्ते? 

इति । नचासति सम्यग्दशने सवात्मना काम्यप्रतिषिद्धवर्जेन जन्म- 
प्रायणान्तराले केनचित्मतिज्ञातुं शक्यम् । सुनिपुणानामपि सूक्ष्मा- 
पराधद्शेनात् । संशयितव्यं तु भवति तथापि निमित्ताभावस्प दुल्लो- 
नत्वमेव । नचानभ्युप्गम्यमाने ज्ञानगम्ये ब्रक्षात्मत्वे कर्ठृत्वभोक्तत्व- 
स्वभावस्थात्मनः केवल्यमाकाड्रितुं शक्त्यम्ू। अद्रयोष्ण्यवत्खभावस्थाप- 

रिहायेत्वातू । स्थादेतत् । कर्ठृत्वभोक्तृत्वकायेमनर्थों न तच्छक्तिस्तेन 
शक्त्यवस्थानेडषपि कार्येपरिद्ारादुपपन्नो मोक्ष इति। वर्ष न। शक्ति- 
सद्भावे कार्यप्रसवस्य दुर्निवारत्वातू। अथापि स्थान्न केवछा शक्ति: कार्येमा- 
रभते5नप्रेक्ष्यान्यानि निमित्तानि। अत एकाकिनी सा स्थितापि नापयध्य- 
तीति। वश्च न। निमित्तानामपि शक्तिछक्षणेन संब्न्धेन नित्यसंबद्धत्वात् । 
तस्मात्कतेत्वभोक्तत्व्लभावे सत्यात्मन्यसत्यां विद्यायम्यायां ब्रह्मात्मदायां 
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ने कथ्थंचन मोक्ष प्रत्याशास्ति | श्रुतिश्च---“नान्यः पन््था विद्यतेज्यनायाँ 
( खेला ० ३१८ ) इति ज्ञानादन्यं मोक्षमाग वारयति । परस्मादनन्य- 
त्वैडपि जीवस्य सर्वव्यवहारलोपप्रसब्ञ: । प्रलनक्षादिश्रमाणाप्रवृत्तेरिति चेत्। 
न । प्राक्प्रवोधात्खप्रव्यवह्ारवत्तदुपपत्तेः | शास्त्र च “यत्र हि द्वैतमिव 
भवति तद्तिर इतरं पश्यति! (बृ० २४।१४;:४।५।१५ ) इव्यादिनाउप्र- 
बुद्धविषये प्रत्यक्षादिव्यवहारमुक्त्वा पुनः श्रबुद्धविषये “यत्र त्वस्य सर्ब- 
मात्मेवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत! (बृ० २॥४।१४७;४।५।१५ ) इल्यादिना 
तदभाव॑ दर्शयति | तदेव॑ परत्रह्मविदों गन्तव्यादिविज्ञानस्थ बाधितत्वान्न 
कथंचन गतिरुपपादयितुं शकया । किंविषया; पुनगेतिश्रुवव इति। 
उच्यते---सगुणविद्याविषया भविष्यन्ति | तथाहि कचित्पच्वाग्निविय 
प्रकृा गतिरुच्यते कचित्पयेझ्नविद्यां कचिद्वेधानरविद्याम्। यत्रापि ब्रह्म 
प्रकृय गतिरुच्यते यथा “श्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म ख॑ं त्रह्म (छा० ४।१०।५) 
इति *अथ यदिदिमस्मिन्त्रह्म पुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म (छा० ८।१।१ ) 
इति च तत्रापि वामनीत्वादिभिः सत्यकामादिभिश्र गुणेः सगुणस्येवोपा- 
स्यत्वास्संभवति गति;। न कचित्परत्रद्यविषया गतिः श्राव्यते यथा 
गतिप्रतिषेघ: श्रावितः “न तस्य प्राणा उत्कामन्ति' (ड्० ४।४।६) इति ।“त्रह्म- 
विदाप्रोति परम्' (तै० २।१।१) इल्यादिषु तु सत्प्याप्रोतेगेत्यर्थत्रे वर्णितेन 
न््यायेन देशान्तरप्राध्यसंभवात्खरूपप्रतिपत्तिरेवेयमविद्याध्यारोपितनामरू- 
पप्रविलयापेक्षया 5भिधीयते त्रद्ेव सन्जह्माप्येति' (० ४।४।७)इवत्यादिवदि- 
ति द्रष्टव्यम्। अपिच परविषया गतिव्योख्यायमाना प्ररोचनाय वा स्थाद- 

नुचिन्तनाय वा । तत्र प्ररोचन तावद्भद्षविदों न गत्युक्तया क्रियते। 

खसंवेद्रेनेवाव्यवहितेन विद्यासमर्पितेन खास्थ्येन तत्सिद्धेः । नच निल- 

सिद्धनि:अेयसनिवेद्नस्थासाध्यफलस्थ विज्ञानस्थ गद्यलुचिन्तने काचिद- 

पैक्षोपपद्यते । तस्मादपरअह्म विषया गतिः | तत्र परापरत्रह्मविवेकानव- 

धारणेनापरस्मिन्त्रझ्मणि वर्तमाना गतिश्रुतयः परस्मिन्नध्यारोप्यन्ते | कि 

दे त्रद्यणी परमपरं चेति । बा दे 'एतठ़े सत्यकाम परे धापरं च॒ ब्रह्म 

यदोंकारः” ( प्र० ५२ ) इत्यादिद्शनात् । कि पुनः परं जअक्ष किमपर- 



५०२ ब्रह्मसूत्रशाह्ुरभाष्यमू ।॥ [ अधि. ६ सू. १५ 

मिति । उच्यते । यत्राविद्याकृतनामरूपादिविशेषश्रतिषेधादस्थुलादिशब्दे- 
ब्रद्मोपद्श्यते तत्परम् | तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केनचिद्विशिष्ट- 

मुपासनायोपदि्श्यते “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपःः (छा० ३॥१४।२ ) 

इत्यादिशब्दैस्तदपरम् । नन्वेबमद्वितीयश्रुतिरुपरुध्येत । न । अविद्याकृत- 
नासरूपोपाधिकतया परिहतत्वात्। तस्य चापरज्ह्मोपासनस्थ तत्संनिधों 
श्रयमाणम् “स यदि पिठलोककामो भवति' (छा० ८।२।१ ) इत्यादि 
जगदैश्वर्यलक्षणं संसारगोचरमेव फू भेवति | अनिवर्तितवादविद्यायाः । 
तस्थ च देशविशेषावबद्धत्वात्तञआाप्यथ गमनमविरुद्यम । सर्वगतत्वेडपि 
चात्मन आकाशस्थेव घटादिगमने बुद्धबाद्पाधिगमने गमनप्रसिद्धिरित्यवा- 
दिष्म “तदुणसारत्वात' (ब्र० सू० २।३।२९) इत्यत्र | तस्मात् 'कार्ये 
बाद्रि: (ब्र० सू० ४।३॥७ ) इत्पेष एवं स्थितः पक्ष: । “पर जेमिनिः' 
(अ० सू० ४।३।१२) इति तु पक्षान्तरप्रतिभानमात्रप्रदशेन प्रज्ञावि- 
कासनायेति द्र॒ष्टटयम् ॥ १४ ॥ 

६ अग्रतीकालम्बनाधिकरणम् । स्तू० १५-१६ 
अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथाडउदोषात्त- 

त्कतुशथ् ॥ १५ ॥ 

स्थितमेतत्कायेविषया गतिने परविषयेति । इदमिदानीं संदिद्यते कि 
सवान्विकाराल्म्बनानविशेषेणेवामानव: पुरुष: प्रापयति बत्रह्मलोकमुत 
कांश्रिदेवेति । कि तावसआप्रं सर्वेषामेबेषां विदुषामन्यत्र परस्माद्रहआणो 
गति; स्थात् | तथाहि---“अनियमः स्वोसाम- (ज्र० सू० ३।३।३१ ) 
इत्यन्नाविशेषणैवेषां विद्यान्तरेष्ववतारितेति । एवं श्राप्ते श्र्याहइ---अप्रती- 
कालम्बनानिति । प्रतीकाल्म्बनान्वजेयित्वा स्वानन्यान्विकाराल- 
म्बनान्नयति त्रह्मलोकमिति बादरायण आचार्यों मन्यते। नह्येवमुभय- 
थाभावाभ्युपगमे कश्चिदोषोडस्ति । अनियमन्यायस्य प्रतीकव्यतिरिक्ते- 
ध्वप्युपासनेषूपपत्तेः । तत्कतुश्ास्योभयथाभावस्य समर्थकों हेतुद्रे्टव्यः । 
यो दि तद्यकतुः स जाह्ममेश्वयेमासीदेदिति झ्छिष्यते “ठं यथा यथोपा- 
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सते तदेव भवति' इति श्रुतेः | नतु प्रतीकेषु ब्रक्मऋत॒ुत्वमस्ति प्रतीक- 
ग्रधानस्वादुपासनस्थ । नन्वन्नह्मकतुरपि ब्रह्म «च्छतीति श्रयते यथा 
पश्चाप्रिविद्यायामू स एनान्त्रद्म गमयति! (छा० ४।१ ५५ ) इति 
भवतु यत्रैवमाहत्यवाद उपलछभ्यते तदभावे लौत्सर्गिकेण तत्कतुन्यायेन 
त्रह्मक्रतूनामेव तत्प्राप्तिनेंतरेषामिति गम्यते ॥ १५॥ 

विद्येषं च दशेयति ॥ १६॥ 
नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूर्वस्मात्पूर्वस्मात्फलविशेषमुत्तरस्मिन्नत्तर- 

स्मिन्नपासने दशेयति---यावज्ञाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारों भवति' 
(छा० ७)१।५ ) वाग्वाव नाम्नो भूयसी' (छा० ७॥२॥१) “यावद्वाचो 

गत॑ तत्नास्य यथाकामचारों भवति! (छा० ७॥२।२) “मनो वाव वाचों 
भूयः' (छा० ७।३।१) इत्यादिना । स चाय॑ फलविशेषः प्रतीकतत्रत्वा- 
दुपासनानामुपपद्मते । ब्रद्मातत्रे तु अ्ह्मणोउविशिष्टत्वात्कर्थं' फलछूविशेषः 
स्थात् । तस्मान्न प्रतीकालम्बनानामितरैस्तुल्यफलत्वमिति ॥ १६ ॥ 

इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीशंकरभगवत्पादकृतों श्रीमच्छा- 

रीरकमीमांसाभाष्ये चतुथोध्यायस्य ठृतीयः पाद; ॥ ३ ॥ 

चतुर्थाष्याये चतुर्थ: पादः । 
[ अत्र पादे अक्याप्माप्ति-ध्रह्मलोकस्थितिनिरूपणम्् | 

१ संपद्याविभोवाधिकरणम् | छ० १-रे 

संपद्याविभावः खेनशब्दात्॥ १॥ 

एवमेवैष संप्रसादो5स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 

रूपेणामिनिष्पद्यत इति श्रूयते । तत्र संशयः--किं कद मेज 

नेष्विवागन्तुकेन केनचिह्विशेषेणामिनिष्पद्यत आहोखिदात्ममात्रेणेति । 

कि तावतआप्तमू। स्थानान्तरेष्विवागन्तुकेन केनचिद्ग॒पेणाभिनिष्पत्ति: स्थातू। 

मोक्षस्थापि फछत्वप्रसिद्धेघ। अभिनिष्पथ्यत इति. चोत्पत्तिपयोयत्वात् । 

स्वरूपमात्रेण. चेद्मिनिष्पत्ति: पूवरोखप्यवस्थासु खरूपानपायाद्दिभाव्येत । 
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तस्माइिशझेषेण केनचिद््भिनिष्पय्यत इति । एवं प्राप्ते बूम:ः--केबलेनेबा- 
स्मलाविभेषति न घस्मेन्तरेणेति । कुत:--ख्ेन रूपेणामिनिष्पद्यत इति 
स्वशब्दात् । अन्यथा हि खशब्देनेति विशेषणमनवक्ुुप्त स्थात्। नन््या- 
त्मीयाभिप्रायः खशब्दो भविष्यति। न। तस्थावचनीयत्वात् । येनेय 
द्वि केनचिद्र॒पेणामिनिष्पद्यते तस्पेबात्मीयत्वोपपत्तेः खेनेति विशेषणमन- 

थंक॑ स्थात् । आत्मवचनतायां व्वर्थवत्केवलेनेबात्मरूपेणाभिनिष्पद्ते 
नागन्तुकेनापररूपेणापीति ॥ १ ॥ 

क्ः पुनर्विशेषः पूवोस्ववस्थासखिह च खरूपानपायसाम्ये सती- 
चव आह-- 

मुक्त प्रतिज्ञानात्॥ २ 
योउनत्राभिनिष्पद्यत इत्युक्तः स सर्वबन्धविनिमुक्तः शुद्धेनेबात्मनाउव- 

तिष्ठते । पूर्वत्र त्वन्धो भवत्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतो भ्रवतीति 
चावस्थात्रयकलुषितेनात्मनेत्यय॑ विशेष; । कथं पुनरवगम्यते मुक्तोडयमि- 
दानीं भवतीति---प्रतिज्ञानादिद्याह । वथा द्वि 'एवं त्वेब ते भूयोउनु- 
व्याख्यास्थामि' (छा० ८।९।३,८।१०।४,८।११॥३ ) इहत्यवस्थात्रयदोष- 
विहीनमात्मान व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय “अड्रीरं वाव सन्त न प्रियात्रिये 

स्पृश्नत:' (छा० ८।१२।१) इति चोपन्यस्थ “खेल रूपेणाभिनिष्पद्यते स 
उत्तम: पुरुष: (छा० ८।१२॥३ ) इति चोपसंदरति । तथार्यायिकोप- 
क्रमेडपि “य आत्माउपदतपाप्मा (छा० ८।७।१ ) इत्यादि मुक्तात्मवि- 

पयमेव प्रतिज्ञानम्। फल्त्व्रप्रसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनिवृत्तिमात्रापेक्षा 
नापूर्वोपजननापेक्षा । यदृप्यभिनिष्पद्मत इत्युत्पत्तिपयोंग्रत्वं तदपि पूवाव 
स्थापेक्षं यथा रोगनिवृत्तावरोगो 5मिनिष्पद्मयत इति तद्गत्। तस्माददोषः ॥२॥। 

आत्मा प्रकरणाल् ॥ ३ ॥ 

कथं पुनमुक्त इत्युच्यते---यावता “परं ज्योतिर्पसंपथव! (छा० ८। 
१२।३ ) इति कार्यगोचरमेजेनं श्राववति 4 ज्योविःशब्बस्थ भौतिके 
ज्योतिषि रूढत्वातू। नचानतिबृत्तो विकारविषग्राकश्मिम्मुक्तो . भवितुम- 
ऊति । विकारस्पातत्वप्सिद्वेरिति । मैष दोष: ।. जस क्ातीबाज न्योधि। 
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शब्देनावेयते प्रकरणात् “य आत्माडपद्दतपाप्म विजरो विस्ृत्यु (छा० 
८।७।१ ) इति हि प्रकृते परस्मिन्नात्मनि नाकस्माद्भौतिकं ज्योति: शक्य 
ग्रहीतुम् । प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसड्ात् । ज्योतिःशब्दस्त्वात्मन्यपि 
हृश्यते “तद्देवा ज्योतिषां ज्योति: (बृ० ४।४।१६ ) इति। “अफब्किस 
चैत्त्! (ज्र० सू० ११३।४० ) इत्मत्र ॥ ३ ॥ 

२ अविभागेन दृष्ट्वाधिकरणम् | सू० ४ 
अविभागेन दृष्टत्वात् ॥ ४॥ 

पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पय्यते य; स कि परस्मादात्मनः 
प्रथगेव भवत्युताविभागेनेवावतिष्ठत इति वीक्षायाम् “स॒तत्र पर्येति! 

( ८।१२।३ ) इत्यघिकरणाधिकर्तव्यनिर्देशात् “ज्योतिरुपसंपद्म! (छा० 
८।१२॥३ ) इति च कठेकर्मनिर्देशाड्भरेदेनिवावस्थानमिति यस्य मतिस्तं 
व्युत्पादयत्यविभक्त एवं परेणात्मना मुक्तोडवतिष्ठते । कुतः--दृष्टत्वात् । 
तथाद्वि “तत्त्वमसि! (छा० ६।८।७ ), “अहं त्रक्मास्मि (बृ० १। 

४।१० ), “यत्र नान्यत्पश्यति' (छा० ७।२४।१ ), 'न तु तह्वितीयमस्ति 
ततोडन्यह्विभक्त यत्पश्येत (बृ० ४।३।३३ ) इत्येवमादीनि वाक्यान्य- 
विभागेनेव परमात्मानं दशेयन्ति । यथादशेनमेव च फल युक्त तत्कतु- 
न््यायात् । “यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्त तादइगेव भ्रवति। एवं मुनेर्विजा- 
नत आत्मा भवति गौतम (क० ४।१५) इति चेवमादीनि -मुक्तस्व- 
रूपनिरूपणपराणि वाक्यान्यविभागमेव दशेयन्ति । नदीसमुद्रादिनिदश- 

नानि च। भेदनिर्देशस्व्वभेदेडप्युपचयेते । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित 
इति सवे महिप्नि (छा० ७२४।१ ) इति “आत्मरतिरात्मक्रीड: ( छा० 

७।२५।२ ) इति चेवमादिद्शनात् ॥| ४ ॥ 

३ ब्राह्माधिकरणम् । छू० ५-७ 

ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥ 
स्ितमेतत् “स्वेन रूपेण' (छा० ८।३॥४ ) इल्यत्रात्ममात्ररूपेणामिनि- 

ध्यध्यते नागन्तुकेनापररूपेणेति । अधुना तु तदिशेषबुभुत्सायाममिधी- 
४३ मे० सू० 
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यते स्वमस्य रूप ब्राह्ममपहतपाप्मत्वादिसटसंकल्पत्वावसान तथा सर्व- 

जत्व॑ सर्वेश्वरत्व॑ च तेन स्वरूपेणाभिनिष्प्यत इति जैमिनिराजार्यों 
मन्यते । कुतः--उपन्यासादिभ्यस्तथात्वावशगमातू । तथाहि---“य 

आत्माइपहतपाप्मा' (छा० ८।७।१ ) इल्यादिना 'सतद्कामः सलसे- 
कल्प: (छा० ८।७।१ ) इव्येवमन्तेनोपन्यासेनेवमात्मकतामात्मनों 
बोधयति । तथा “स तत्र पर्यति जश्चन्क्रीडन्मममाण:” (छा० ८।१२॥३) 
इत्यैश्वयेरूपमावेदयति । “तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति' ( छा० 
७।२०।२ ) इति च। 'सर्वज्ञः सर्वेश्वरः इत्यादिव्यपदेशाओवमुपपन्ना 
भविष्यन्तीति ॥ ५ ॥ 

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौड़लोमिः ॥ ६॥ 
यद्यप्यपहतपाप्मत्वादयो भेदेनेव धो निर्दिश्यन्ते तथापि शब्दविक- 

ल््पजा एवैते । पाप्मादिनिवृत्तिमात्र हि तत्र गम्यते । चेतन्यमेव त्वस्या- 
त्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण स्वरूपेणाभिनिष्पत्तियुक्ता । तथाच श्रुति:--- 
4<एवं वा अरे5यमात्मानन्तरोडवाह्मयः कृत्सखः प्रज्ञानघन एवं (ब्ृ० ४। 

५१३) इझल्येवंजातीयकाउनुग्रहीता भविष्यति । सत्यकामत्वादयस्तु 
यद्यपि वस्तुखरूपेणेव धर्मा उच्यन्ते सत्याः कामा अस्येति । तथाप्युपा- 
घिसंबन्धाधीनत्वात्तेषां न चेतन्यवस्स्वरूपत्वसंभवः । अनेकाकारत्व्रप्रति- 
थेघात् । प्रतिपिद्धं हि त्रह्मणोइनेकाकारत्वमू “न स्थानतोडपि परस्यो- 
भयलिड्डम् (त्र० सू० ३।२।११ ) इत्यत्र । अतएवं च जक्षणादिसं- 

कीतेनमपि दुःखाभावमात्राभिप्राय स्तुल्यर्थमात्मरतिरित्यादिवत् । नहि 

मुख्यान्येव रतिक्रीडामिथुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुं द्वितीयविषय- 
त्वात्तेषाम्ू । तस्मान्रिरस्ताहेषप्रपश्चेन प्रसन्नेनाव्यपदेश्येन बोधात्मना- 
3मिनिष्पद्यत इत्योडुछोमिराचार्यो मन््यते || ६ || 

एवमप्युपन्यासात्पूवे मावादविरोध बादरायणः ॥ ७॥ 

. एथसपि पारसार्थिकचेतन्यमात्रखरूपाभ्युपगमे5पि ठयबद्दारापेक्षया 
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पूर्वेस्थाप्युपन्यासादिभ्योडबगतस्थ॒ ज्नाह्मस्येश्वयेरूपस्याप्रत्यास्यानादविरोधं 
बाद्रायण आचायों मन््यते | ७ ॥ 

४ संकल्पाधिकरणम् | सू० ८-९ 
संकल्पादेव तु तऋते। ॥ ८ ॥ 

हादेविद्यायां श्रूयते---“स यदि पितकोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिप्ठन्ति' (छा०८।२।१) इत्यादि। ततन्न संशयः कि संकरप एव 

केवल: पित्रादिसमुत्थाने हेतुरुत निमित्तान्तरसहित इति | ततन्न सत्यपि 
संकल्पादेवेति श्रवणे छोकवन्निमित्तान्तरापेक्षता युक्ता। यथा छोकेडस्म- 

दादीनां संकल्पाटूमनादिश्यश्र हेतुम्यः पिनत्रादिसंपत्तिभेवल्येवं मुक्तस्थापि 
स्थात् । एवं दृष्टविपरीत न कल्पितं भविष्यति । संकल्पादेवेति तु राज्ञ- 

इव संकल्पितार्थसिद्धिकरीं साधनानन्तरसामग्रीं सुलभामपेक्ष्योच्यते | नच 

संकल्पमात्रसमुत्थानाः पित्रादयो मनोरथाविजुम्भितवच्चरत्वात्पुष्क् 

भोग समपयितुं पर्याप्ताः स्थुरिति । एवं प्राप्ते शूमः संकल्पादेव तु केव« 

छात्पत्रादिसमुत्थानमिति | कुतः--तछुतेः । “संकल्पादेवास्थ पितरः 

समुत्तिष्ठन्ति' (छा० ८।२।१ ) इल्मादिका हि श्रुतिर्निमित्तान्तरपेक्षायां 

पीड्येत । निमित्तान्तरमपि तु यदि संकल्पानुविधाय्येव स्थाद्भवतु नतु 

प्रयह्नान्तरसंपां निमित्तान्तरमितीष्यते । प्राक्तत्संपत्तेर्वन्ध्यसंकल्पत्वप्र- 

सह्ञात् । नच श्रुत्यवगम्येउर्थे छोकवदिति सामान्यतों दृ्ट ऋमते | संक- 

ल्पबलछादेव चेषां यावत्मयोजनं स्पैयोपपत्ति। । श्राइृतसंकस्पविलक्षणत्वा« 

न्मुक्तसंकरपस्य ॥| ८ ॥ 

अत एवं चानन्याधिपतिः ॥ ९॥ 

अतएव चावन्ध्यसंकल्पत्वादनन्याधिपतिर्विद्वान्भवति नास्यान्यो5घि- 

पतिभेवतीत्यर्थ: । नहि प्राकृतोडपि संकल्पयन्नन्यस्वामिकत्वमात्मनः 

सत्यां गतो संकल्पयति । श्रुतिश्वेतदशेयति---अथ य इहात्मानमनुविद 

ब्रजन्ट्येतांश्व॒ सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति' (छा० 

८।१।६ ) इति ॥ ९॥ द 
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५ अभावाधिकरणस् | सू० १०-१४ 
अभाव बादरिराह झछोवम् ॥ १०॥ 

'संकरपादेवास्य पितरः समुत्तिप्ठन्ति (छा० ८॥।२१) श्टावि 
श्रुतेम नस्तावस्संकल्पसाधन सिद्धम् । शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्ैश्चयेस्य 
विदुषः सन्ति न वा सन््तीति समीक्ष्यते । तत्न बादरिस्तावदाचार्येस्य 
शरीरस्पेन्द्रियाणां चाभावं॑ मद्दीयमानस्थ विदुषो मन्यते | कस्मात्। 
एवं श्याह्मम्नायः “मनसेतान्कामान्पश्यन्मते! (छा० ८१२५) भय 
एते ब्रद्मलोके! (छा० ८।१३।१) इति । यदि मनसा शरीरेनिद्रियेश्व 
विहरेन्मनसेति विशेषणं न स्यात् | तस्मादभावः शरीरेन्द्रियाणां मोक्षे ॥ १ ०॥ 

माव जैमिनिर्विकल्पामननात्॥ ११ ॥ 
जेमिनिस्त्वाचायों मनोवच्छरीरस्यापि सेनिद्रयस्य भाव मुक्त प्रति 

मनन््यते । यत: “स एकधा भवति त्रिधा भवति' (छा० ७।२६।२ ) 
इत्य[द्नानेकधाभावविकल्पमासनन्ति । नद्यनेकविधता विना शरीर- 
भेदेनाजसी स्थात् । यद्यपि निगुणायां भूमविद्यायामयमनेकधाभाववि- 
कल्प: पठ्यते तथापि विद्यमानमेवेदं सगुणावस्थायामेश्वय मूमविद्या- 
स्तुतये संकीत्येत इत्मतः सगुणविद्याफलभावेनोपतिष्ठत इति ॥ ११ ॥ 

उच्यते-- 

द्वादशाहवदुमयविध बादरायणोउतः॥ १२॥ 
बादरायण: पुनराचार्योइत एबोभयलिड्डश्रुतिदर्शनादुभयविधत्व॑ साधु 

मन्यते यदा सशरीरतां संकल्पयति तदा सशरीरो भवति यदा त्वशरीरतां 

तदा5शरीर इति । सत्यसंकल्पत्वात् । संकल्पवेचित्रयाश्ष ) द्वादशाहवत् । 
यथा ट्वादशाहःसत्रमहीनश्थ॒ भवति । उभयलिद्नशुतिद्शनादेवमिद्म- 
पीति ॥ १२॥ 

तन्वभावे संध्यवदुपपत्तेः ॥ १३॥ 
यदा तनोः सेन्द्रियस्य शरीरस्याभावस्तदा यथा संध्ये खाने शरीरे- 

निद्रयविषयेष्वविद्यमानेष्वप्युपलब्धिमात्रा एवं पिन्रादिकामा अभवन्तेवं 
मोक्षेउपि स्थुरेवं झ्लेतदुपपद्यते || १३ ॥ 

हे 

हक, 
कि 
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मभावे जाग्रह्त ॥ १४ ॥७ 
भावे पुनस्तनोयेथा जागरिते विद्यमाना एवं पिन्रादिकामा भवन्येव 

मुक्तस्थाप्युपपद्मते || १४ ॥ 

प्रदीपाधिकरणम् । सू० १५-१६ 
प्रदीपवदावेशस्तथाहि दर्शायति ॥ १७॥ 

“अभाव॑ जैमिनिर्विकल्पामननात्' (ब्र० सू० ४।४।१९ ) इत्नन्न सश- 
रीरत्वं मुक्तस्योक्तम् | तत्र त्रिधाभावादिष्वनेकशरीरसगगे कि निरात्मकानि 
शरीराणि दारुयञ्नाणीव झज्यन्ते किंवा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति 
भवति वीक्षा, तन्न चात्ममनसोभेंदानुपपत्तेरकेन शरीरेण योगादितराणि 
शरीराणि निरात्मकानीति | एव श्राप्ते प्रतिपद्यते--प्रदीपवदावेश इति । 
यथा प्रदीप एकोउनेकप्रदीपभावमापयते विकारशक्तियोगात्। एवमेको5पि 
सन्बिद्वानैश्वयेयोगादनेकभावमापद्य सर्वाणि शरीराण्याविशति । कुतः, 
तथाहि दशेयति शाख््रमेकस्थानेकभावम्--(स एकथा भवति त्रिघा 
भवति पञ्चधा सप्तवा नवधा' (छा० ७२६॥२ ) इत्यादि । नेतदारुय- 
ओपसाभ्युपगमे उबकल्पते नापि जीवान्तरावेशे । नच निरात्मकानों 
शरीराणां प्रवृत्ति: संभवति। यच्त्वात्ममनसोर्भेदानुपपत्ते रने कशरीरयो- 
गासंभव इति। नेष दोष) । एकमनोनुवर्तीनि समनस्कान्येवापराणि 
शरीराणि सत्यसंकल्पत्वात्सक्ष्यति । रप्टेप च तेपूपाधिभेदादात्मनोडपि 
भेदेनाधिष्ठारत्वं योक्ष्यते । एपेव च योगशास्त्रेपु योगिनामनेकशरप्रयो- 
गप्रक्रिया । १५ ॥ 

कर्थ पुनमुक्तस्यानेकशरीरावेशादिलक्षणमैश्वयेमभ्युपगम्यते यावता “त- 
त्केन क॑ विजानीयात्! (बृ० ४।५।१५ ), 'न तु वहितीयमस्ति ततोडन्य- 
द्विभक्त यद्विजानीयातु' (बृ० ४।३।३० ), 'सलिछ एको द्रष्ट5दैतो 
भवति' (ब्ृ० ४।३।३२ ) इति चेबंजातीयका श्रुतिर्विशेषविज्ञानं वारय- 
तीत्यत उत्तरं पठति--- 

खाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ १६ ॥ 
स्वाप्ययः सुषुप्तम् 'ख़मपीतो भवति तस्मादेने खषितीदाचक्षते 



५१.०' शह्ासूश्रेशाह्॒रभाष्यमू ।+ [ अधि. ७ सू, ९८ 

(छा० ६।८।१ ) इति श्रुतेः | संपत्ति; केवल्यम् , 'अह्योव सन्बत्रह्माप्येति' 
(बृ०. ४।४।६ ) श्रुतेः । तयोरन्यतरामवस्थामपेक्ष्येतद्विशेषसंज्ञाभा- 
ववचनम् । कचिस्सुषुप्तावस्थामपेक्ष्योच्यते कचित्केवस्यावस्थामू । कथम- 
वगम्यते यतस्तत्रेवेतद्धिकारवशादाविष्कृतम् 'एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय 
तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाउस्तीति! (बृ० २।४।१४ ), “यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मेवाभूतर (ब्ृ० २।७४।१४ ), “यत्र सुप्तो न कंचन काम 
कामयते न कंचन खर्प्न पश्यति' (ब्वू० ४७।३।१९, माण्टू० ५) इत्या« 
दिश्वुतिभ्यः | सगुणविद्याविपाकावस्थानं स्वेतत्सखिगोदिवद्वस्थान्तरं यत्रै- 
तदैश्वयेमुपवण्येते । तस्माददोषः !। १६ ॥ 

७ जगद्यापाराधिकरणम् । सू० १७-२२ 
जगद्मापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वाच ॥ १७ ॥ 

ये सगुणज्ह्मोपासनात्सहैव मनसेश्वरसायुज्य॑ ब्रजन्ति किं तेषां निर- 
वप्रहमेश्वय भवत्याहोस्वित्सावग्रहमिति संशय: । कि तावत्माप्तम् । निरहु 
शमेवैषामैश्वर्य भवितुमहेति “आप्रोति ख्ाराज्यमः (तै० १।६।२ ), 
“सर्वेड्स्मे देवा बलिमावहन्ति' (तै० १।५।३ ), 'तेषां सर्वेषु लोकेषु 
कामचारों भवति' (छा० ७।२५।२,८।१।६ ) इल्यादिश्रुतिभ्य इति । 
एवं प्राप्ते पठति---जगव्यापारवजेसिति । जगदत्पक्त्यादिव्यापारं वजे 
यित्वाउन्यदणिमाद्ात्मकमैश्वर्य मुक्तानां भवितुमदेति जगब्यापारस्तु 
निद्सिद्धस्येवेश्वरस्थ । कुत:---तस्य तत्र प्रकृतत्वादसंनिहितत्वाबेतरे- 
पाम् । परएव हीघश्वरों जगव्यापारेडघिकृतः । तमेब प्रकृतद्योतत्त्याद्पदे- 
शात् । नित्यशब्दनिबन्धनत्वाश्च । तदन्वेषणविजिज्ञासनपूर्वक॑ स्वितरेषा- 
मणिमायैश्चय श्रयते । तेनासंनिद्दितास्त जगश्यापारे। समनस्कत्वादेव 
चेतेषामनिकमत्य कस्यचित्स्ित्यभिप्रायः कस्यचित्संद्दाराभिप्राय इस्येव 
विरोेधो5पि कदाचित्स्यात् । अथ कस्यचित्संकल्पसन्वन्यस्थ संकल्प इत्य- 
विरोध: समध्येत ततःपरमेश्वराकूततश्रत्वमे वेतरेषामिति व्यवतिष्ठते।। ९७ 
प्रवयक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॥ १८ ॥ 

अथ यदुक्तम् “आप्नोति खाराज्यम! (तै० १॥६२ ) इत्यादिप्रत्य- 



अधि. ७ सू. २९] चतुथोध्याये चतुर्थ; पादः । धर 

क्षोपदेशान्निरवमरहमैश्वर्य विदुषां न््याय्यम्रिति तत्परिहृर्तव्यम् । अन्नो- 
च्यते। नाय॑ दोष: | आधिकारिकमण्डरुखोक्ते: । अधिकारिको य; 
सविठ्मण्डलादिपु विशेषायतनेष्ववस्थितः पर ईश्वरस्तदायसैयेय स्वारा- 
ज्यप्रापरिरुच्यते । यत्कारणमनन्तरम् “आप्रोति मनसस्पतिम्' (तै० 
१।६।२ ) इत्याह । यो हि सर्वमनसां पतिः पूर्वसिद्ध ईश्वरसं प्राप्तो- 
तीट्येतदुक्त भवति । तदनुसारेणैव चानन्तरम् वाक्पतिश्रश्लुष्पतिः 
श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिश्व भवति” (तै० १।६॥२ ) इद्याह । एबमन्यत्रापि 
यथासंभव नित्यसिद्धेश्वरायत्तमेवेतरेषामैश्वर्य योजयितव्यम् ॥| १८ ॥ 

विकारावर्ति च तथाहि स्थितिमाह॥ १९॥ 
विक्राराजत्येपि च निद्ममुक्ते पारमेश्वरं रूपं न केवर्ठल विकारमात्र- 

गोचरं सवितृमण्डलायधिष्ठानम् । तथाह्यस्थ हिरूपां स्थितिमाहान्नायः 
“तावानस्थ महिमा, ततो ज्यायांश्व पुरुष:। पादोउस्थ सर्वा भूतानि, 
त्रिपादस्याम्तं दिवि! (छा० ३॥१२॥६ ) इल्ेबमादि! । नच तद्निविकार 
रूपमितराल्म्बनाः श्राप्रुवन्तीति शक््यं॑ वक्तुमतत्ततुत्वात्तपामू । अतश्व 
यथयेव दिरूपे परसेश्वरे निगु्ण रूपमनवाप्य सगुण एवावतिष्ठन्त 
एवं सगुणेषपि निरवग्रहमैश्वयेमनवाप्य सावग्रह एवावतिए्ठन्त इति 
द्रष्टट्यम् ॥॥ १९ ॥ । 

दहोयतश्ैव पत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥ 
दशेयतश्च विकारावर्तित्व॑ परम्य ज्योतिष: श्रुतिस्म्तती । न तत्र 

सूर्योा भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्यतो भान्ति कुतोड्यमपत्नि ( कठ० 
५।१५। खैता० ६।१४। मुण्ड० २।२॥१०) इति। “न वद्भासयते 
सूर्यों न शशाझ्लो न पावकः (गी० १५।६ ) इति च। तदेव॑ विकारा- 
वर्तित्वं परस्य ज्योतिष: प्रसिद्धमितद्यभिप्रायः | २० ॥ 

भोगसाजत्रसाम्यलिड्राच ॥ २१ ॥ 
इतअ्र॒न॒निरदछुश विकारालम्बनानामैश्वय यस्माह्गोगमात्रमेवैषा- 

मनादिसिद्धेनेश्वरेण समानमिति श्रुयते--“तमाहापो वे खलछ॒ मीयन्ते 
डोकोसौ' इति भस यथेतां देवतां सवोणि भूतान्यवन्टवं हेब॑बिदं 



थ्रैरे भदासत्रआाइरभाष्ययू। [ अधि, छ सू, २२ द 

सबोणि भूतान्यवन्ति तेनो एतस्त्रे देवताय सायुज्यं सछोकतां जयति! 
(० १५२३ ) इत्यादिभेदव्यपदेशलिब्लेभ्यः ॥| २१ ॥ 

नन््वेव॑ सति सातिशयत्वादन्तवत्त्वमैश्वयेस्यस्थात्ततश्षामाबृत्ति: 
असज्येतेत्यव उत्तरं भगवान्बाद्रायण आचाये; पठति--- 

अनावृत्तिः शब्दादनाजृत्तिः दाब्दात् ॥ २२॥ 

नाडीरश्मिसमन्वितेनार्चिरादिपर्वणा देवयानेन पथा ये ब्रद्मलोक॑ 
शास्रोक्तविशेषणं गच्छन्ति “यस्मिन्नरश्च॒ ह॒वे ण्यश्वा्णवों ब्रह्मलोके 
तृतीयस्यामितों दिबि यस्मिन्नैरंमदीयं सरो यस्मिन्नश्वत्थ: सोमसबनों 
यस्मिश्नपराजिता पृत्रह्मणणो यस्मिश्व प्रभुविमित हिरण्मयं वेश्म यदश्चा- 
नेकधा मश्ञार्थवादादिश्रदेशेषु प्रपच्यते ते त॑ प्राप्य न चन्द्रढोकादिव 
आुक्तभोगा आवर्तन्ते । कुतः । “तयोध्व॑मायन्नमृतत्वमेति”ः (छा० ८। 
६।६, कठ० ६॥१६), 'तेषां न पुनराजृत्तिए ( बृ० ६२१५), « 
'एतेन प्रतिपद्यमाना इम मानवमावर्त नावर्तन्ते! ( छा० ४।१५।६ ), 
बद्वालोकमभिसंपद्यते! (छा० ८।१५।१ ), “न च पुनरावर्ततेः ( छा० 
८।१५।१९ ) इत्यादिशब्देभ्यः । अन्तवस्तवेदपि स्वेश्वयेस्स यथा<5नावृत्ति- 
स्तथा वर्णितम् “कार्योत्यये तद्ध्यक्षेण सहातःपरम्! (ज्र० सू० 
४३१० ) इत्यत्र | सम्यग्दशेनविध्वस्ततमसां तु॒नित्यसिद्धनिवोण- 
परयायणानां सिद्धेवानावृत्ति: तदाश्रयणेनेव हि. समुणशरणानामप्य- 
नावृत्तिसिद्धिरिति । अनावृत्ति: शब्दादनावृत्ति: शब्दादिति सूत्राभ्यासः 
शाल्षपरिसमाप्ति द्योतयति ॥ २२ ॥ 

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीमत्परमहंसपरिश्राजकाचार्य- 
श्रीमद्टो विन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यश्री मच्छे कर मगवत्पूज्यपादऋतौ 

चतुथोध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ ४ ॥ 

समाप्तमिदं ब्रह्मम्नत्रशाइरभाष्यम् ॥ 



बाद्रायणप्रणीततब्रह्मसूत्राणां वर्णानुक्रमः । 
»+-++<5७९७2.:739-----+---- 

सृत्रम् 

अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा- 
अकरणत्वात्च न दोषस्थाहि 
अक्षरधियां त्वविरोधः सामा. 
अक्षरमम्बरान्तप् ते: 
अभिददोत्रादि तु ॒तत्कायोयेव 
अभ्यादिगतिश्रुतेरिति. चेन्न 
अद्भावबद्धास्तु न शाखासु हि 
अन्वित्वानुपपत्तेश्व ««« 
अन्नेषु यथाश्रय भाव: 

अचलत्व॑ चापेक्ष्य ... ««« 

अणवश्व 

अणुध  .. 
अत्तएव च निद्यलवम् 

अतएव च सर्वाण्यनु 
अतणएव चामीन्धनायनपेक्षा 
अतएव चानन्याधिपति -«« 

अतएव चोपमा सूर्यक्रादिवत् 

अतएव न देवता भूतं॑ च ««« 
अतएव आआाणः न्न्न >ह० 

अतः प्रबोधो5स्मात् 
अतश्चायनेषपि दक्षिणे .-- 
अतस्त्वितरज्यायो लिज्ञात् 

अतिदेशाच . .- 
अतोइनन्तेन तथादहि लिद्न 

अतोइन्यापि होकेषासुभयोः 

असा चराचरअहणात् 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा._ *** 

अदश्यत्वादियुणको धर्मोक्ति 
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अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण ३ ३ १5 

अन्तयोम्यधिदेवादिषु तद्धमव्य.१ ३ १४4 

अन्तवत्त्वमसवबैज्ञता वा ««« ह ) ४१ 

अन्तस्तद्धमोपदेशात्. *«* ) ॥ ३० 

अन्ल्यावस्थितेश्वोभयनिद्यत्वा, ९ ३ २६. 



सूत्रम् 

अन्यत्राभावाच्र न तृणादिवत् 
अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना. 
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